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 قحلا نع فراوصلا 2

 .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمّحلا

 :دعبو

 َرطَم ىل هما ترظف# :ىلاعت لاق امك ةرطفلا ىلع قلخلا قلح ل هللا نإف

 .هتدارإو قحلا ةبحم وه هيلع سانلا رطف اممو . ١[ :مورلا] %4 الع سالا

 ."هبلطيو هديريو قحلا بحي قلخ بلقلاو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ءاهيف لحأو اهيلإ بحأ وهو «ةرطفلا ىف بوبحُم قحلا نإف" :"اًضيأ لاقو

 : الد ج ال ةرطفلا ناف هل ةقيقح ال يذلا لطابلا نم اهدنع ذلأو

 ةروطفم سوفنلا نإف ؛قحلا ةبحم نم سوفنلا يف زوك رم وه امع الضفو
 ءَ لک عا یل ابر ا :ایکا ىسوم نع ىلاعت لاق امك ءكلذك قحلا ةفرعم ىلع

 )١( "ىواتفلا عومجم' )۸۸/۱۰(.

 )۲( "ىواتفلا عومجم" )١5/78(.



 دج قحلا نع فراوصلا

 . © ”(سانلا هيلع علي نأ تهركو ib كاح ام مثإلا) اي5 يبنلا لاق امك و

 ىلع قحلا . حیح رت بجوي ام سفتلا يف و نبا مالسإلا خيش لاق

 "ةرطفلا ىلع تدل اهّنأ ىف فاك اذهو «تادارإلاو تاداقتعالا يف لطابلا

 اًضيأ لاقو
 “ا 1 , 2

 قيدصتلاو «قحلا اهيف ىتلا ةرطفلا ىلع هدابع قلح ٤ هلل ر

 راضلا ةفرعمو «هل ةبحّمْلاو مئالملا عفانلا ةفرعمو «هب بيذكتلاو لطابلا ةفرعمو «هب

 .ةرطفلاب هل ضغبلاو ىفانملا

 ةرطفلا هتفرع اًعفان اقح ناك امو «ةرطفلا هب تقدص ادوجوم اقح ناك امف »8 3 و 2 ! 1

 هب 555 ام ودعم الطاب ناك امو «-فورعملا وه كلذو- هيلإ تنأمطاو هتبحأو

 نع 05 مهلبنيو فور عملا شراي :یٰلاعت لاق «هترکنأف ةرطفلا هتضغبأف عةرطفلا

 ."[507١1:فارعألا] # ركل

 :ةنيبلاف .[7١:دوه] © ُهَنَم ٌدِهاَش هوو ءْيَر نم تي لع 064 لج ااش لاق امك

 .«©هبيرصلا لقعلاو «ةميقتسملا ةرطفلا دهاش وه :دهاشلاو «هللا هلزنأ يذلا يحولا

 .(؟ 651 مقر )۱۹۸۰/٤ مثإلاو ربلا ريسفت :باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هاور )١(

 .(4537//) "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" (۲)

 .(557//) "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد (۳)

 )٤( ص) "نمحرلا ميركلا ريسيت" ۳۷۹(.



 کک قحلا نع فراوصلا كن

 ةفرعم ي يآ ةمكحلا نيد وه نيدلاف" :؟”يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 ."ءيش لك يف قحلاب لمعلاو قحلا ةفرعمو «باوصلاب لمعلاو باوّصلا

 نيب حضاو قحلاو «قحلا الإ بلطت ال اهّنإف ؛ةرطفلا ىلع تيقب اذإ سوفنلاو

 .هيف ضومغ ال

 .(ارون قحلا ىلع نإف» : ل هبط لبج نب ذاعم لاق

 ىلإ رحاه نيح ةَ يَِّنلا ىأر املف اًيدوه ناك ھڪ مالس نب هللا دبع اذهو

 .قداص هجو ههجو نأ ملع «ةنيدملا

 تنكف «هيلع ساّنلا لفحلا ايب يبتلا هدق امل» :هن5 مالس نب هللا دبع لاق

 لوأ ناكف تاک هجوب سيل ههجو نأ تفرع ههجو تنيبت املف «لفَجُنا نميف

 سانلاو اولصو ماحرألا اولصو ,ماعطلا اومعطأو «مالسلا اوشفأ :لوقي هتعمس ءيش

 السب ةّنِجلا اولخدت ؛ماين

 ىلع ةجحلا مايق عم «ءاشي نم يدهيو «ءاشي نم لضي هتمكحب و هللاو

 .قحلا روهظو لسرلا لاسرإو «قئالخلا

 )١( ص) "نانملا فيطللا ريسيت ١ 5(.

 .يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع :لاقو (570/5) "كردتسملا" يف مكاحلا هاور (؟)

 هللا دبع لاق :لاق ةرارز انث :فوع نع «ديعس نب ىَبحي انث :(551/5) "دنسملا" يف دّمْحَأ هاور (۳)

 .هرك لف ...مالس نبا

 انثدح :راشب نب دّمحُم :انثدح (٥۸٤مقر «557/5) باب «ةمايقلا ةفص باتك يف يذمرتلا هاورو

 .هوحنب فوع نع «ديعس نب ىيحَّيو يدع يبأ نب رفعج نب دمحمو يفقثلا باهولا دبع

 .حيحص ثيدح اذه :يدذمرتلا لاق
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 © قحلا نع فراوصلا .

 قلا نع ةدضت ىتلا بابسألا رذحيو «ةرطفلا مزلي نأ :دبعلا ىلع بجاولاو

 مظعأ نم اذهو «همزلو قحلا ىلإ داع «فراص هنع هفرص ام اذإو «هنع هفرصتو

 .همزليو هبلطي قحلل اًرثؤمو اًبحُم دبعلا نوكي نأ هدبع ىلع هللا معن
 لدعلا ىلع هعبطي نأ دبعلا ىلع هللا معن لضفأ" :“ مزح نب دّمحُم وبأ لاق

 . هراثيإو قحلا ىلعو «هبحو

 :نيلصأ ىلع هرادم يناسنإلا لامكلا ناف" : هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 يف ىلاعت هللا دنع قلخلا لزانم توافت امو «هيلع هراثيإو «لطابلا نم قحلا ةف

 هلل ىَتنأ ناذللا امهو ,نيرمألا نيذه يف : مهلزانم توافت ردقب الإ 0 ايندلا

 فردا لكأ و ا جرا CS 1 : ىلاعت' هلوق يف امهب هئايبنأ ىلع هناحبس

 .| ؛ ة:صن] | © ٍرَصِبأْلاَو

 .قحلا ذيفنت يف يوقلا :يديألاف

 ."هذيفنت لامكو «قحلا كاردإ لامكب مهفصوف «نيدلا يف رئاصبلا :راصبألاو

 فراوصلا نم لمُح هذهف «هنع دصي ام ةفرعم وه قحلا موزل بابسأ نمو

 ؛هتاعدو قحلا لهأ نم انلعجي نأ ي هللا لأسأ «بنتجتف فرع نأ يرح ؛قحلا نع

 .ةياوغلاو لالضلا قرطو بابسأ انبتجي نأو

 كولسو «ملظلاو ؛لهجلاو «دصقلا ءوس ىلإ عجري فراوصلا هذه عامجو

 )١( ص) "سوفنلا ةاوادم" ١"(.

 )۲( ص) "يفاكلا باوجلا" ۳۹((.



 . [١:رمقلا] © ٍركَّذُم ني له رال ارل اري َدقلَوإِم :ىلاعت لاق «نیب حضاو قحل

 نيب هارَحلاو نیب لالحلا» : لک يبنلا لاقو «يهفلل هانعم و ةوالتلل هلذفل هللا رسل

 19 اسصألا انه ىلع دقعنم عامجإلاو "ف ( تاهبتشم رومأ امهنيبو

 صوصنب هل ءانتعا الو «ةفرعم الو دنع ملع ال نم ىلع لطابلا جوري كلذلف

 .نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو «ةنسلاو باتكلا

 ءاج امب مهتفرعم ةلقل ؛فلاخ نم فالح ءاج امّنِإ" :©"9دّمْحأ مامإلا لاق

 كسب يذلا قحلا ناف اا لک هف رعي قحلاف' : 8 ت ةيميت نبا مالسإلا خيش ت لاقو

 ضلاخلا بهذلا هبتشي ال امك ؛فراعلا ىلع هريغب هبتشي ال لسرلا هب هللا

 دقانلا ىلع شوشغملاب

 .(75 ص) "ةيفاشلا ةيفاكلا حيضوت" (۲)

 )٤٤/١(. "نيعقوملا مالعإ" ()

.)١ ١ 0-7 o۲۷) ىواتفلا عومحجم' )( 
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 نم مصعي ام لك ىلع صن -مالسلاو ةالصلا هيلع- عراشلا نإ" : 'لاقو
 ." ال طاف اسا كلاما

 ."نييمألا لاّهُجْلا نيب قحلا عيضي ام اًريثكو" : اًضيأ مالسإلا خيش لاقو

 قيقحتلا لهأ نأش نم سيل ةلطابلا لاوقألا ىلإ ليمل" :"'يناكوشلا لاقو

 باد كلذ لب «ةياور ةكصو ةيارد لضفو ههف ةوقو «كارقإ لامك مهل نيذلا

 ."ةعفان ةفرعم الو «ةذفان ةريصب هل تسيل نم

 لضأ وهو- يدوهيلا ًابس نب هللا دبع هعدتبا يذلا ةضفارلا بهذم ىّنَح لب

 اًقيدنز ناك ةضفارلا بهذم عدتبا يذلا نإ" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 جراونلاك نيلوأتملا عدبلا لهأ نم نكي ملو «هلهأو مالسإلا نيدل وع سام

 طرفل ناميِإ مهيف موق ىلع كلذ دعب جار ةضفارلا لوق ناك نإو «ةيردقلاو

 اهنمف اپ ةريثك قحلا لوبق نم ةعناملا بابسألاو 5 :' ميقلاا نب ربا لاقو

 «هاداع اعيش لهج نم نإف ؛سوفنلا رثكأ ىلع بلاغلا وه ببسلا اذهو «هب لهجلا

 . 'هلهأ ىداعو

 7/9/١١(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" )١(

 1 ۲۹/۲۰) "ىواتفلا عومجم )۲(

 5١٠(. ص) "يرآلا س ىهتنمو بلطلا بدأ" (۳)

 )۳٦۳/٤(. "ةنسلا جاهنم" (؟)

 ١8(. ص) ”ىراصنلاو دوهيلا ةبوحجأ يف ىرايحلا ةياده" (2)
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 الل سس ع كت قحلا نع فراوصلا كع

 :©”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 .ةلمعو الع ةعسللا ةغابلا

 نإف ؛ةعدبلا ىلإ عاد هدنع نكي مل ؛اَعبَتم اهلو ءاّملاع اهب ناك نمف الإ

 ."ةنسلاب لاّهُجلا اهيف عقي ةعدبلا

 .لهجلاب هراذتعا لبقُي ال اذه لثمف «هسفن نع لهجلا عفر يف طرف نمو

 يف رّصق نم وأ «هكر تف قحلا هل نيبت نم مذلا قحليو" : ”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ."كلذ وحن وأ «ءلسكل وأ ؛ىّرهل هتفرعم بلط نع ضرعأ وأ «هل نيتي مل ىَّتَح هبلط

 اًيضار مهنم ناك نمو" :”هللا همحر- يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاقو

 قرافلا ملعلا نم هيلع بجي ام بلطو ؛ةيعرشلا ةلدألا بلط نع اًضرعم تعد

 هلالضو هلهج عم ةنسلاو باتكلا هب ءاج ام اًدار ءاهل رصان «لطابلاو قحلا نيب

 هيلع هللا بجوأ ام هكرت بسحب قساف ملاظ اذهف «قحلا ىلع هنأ هداقتعاو

 ."ىللاعت هللا مرح ام ىلع هئرجتو

 رذعي ال دق" : هللا همحر- نيمينعلا حلاصلا دّمحُم ةمألعلا دلاولا لاقو

 ةهبشلا مايق عم لعفي و يلعتي نأ هناكمإب ناك اذإ كلذو «لهجلاب ناسنإلا

 ةهبش هدنع نوكت فوسف اشا دقتعي ناك و (مرحم اذه :هل ليق لجرك ؛هدنع

 .نيقيب مكحلا ىلإ لصيل ملعتي نأ همزلي ذئدنعف «لقألا ىلع

 صقتل الإ ةعدب ىف عقو اًدحأ دجت الو"

 )١( ص) "«ينازلا ينزي ال» ثيدح حرش 5"3(.
 .ةعباسلا ءاتفإلا ط (۸ (o۲ 'ميقتسملا طارصلا ءاضتقا"(؟

 7٠١(. ص) "بابسألا رسيأو قرطلا برقأب هقفلا لينب بابلألاو رئاصبلا يلوأ داشرإ"(1)
 )١915/5-١514(. "عتمملا حرشلا"(٤)
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 € قحلا نع فراوصلا ' ا

 طقسُي ال طيرفتلاو «ميلعتلا يف طرف هنأل ؛هلهجب هرذعن ال امر اذهف
 هيلع وح اس نأ ,نقتعيو تيبس يآ هدنغ نكي ملو كلهلج ناك نم نکلا ةرتعلا

 درب ملو «ةفلاخُمْلا ديري ال هنأ كش ال اذهف ؛قحلا هنأ ىلع اذه لوقي وأ «قح

 لوصأ نم لصأ يف ًالهاج ناك ولو ىح هرفكُت نأ نكمُي الف ءرفكلاو ةيصعلا
 : نيدلا

SDR 3 5 CR 



 ههابتشاو قحلا ضومغ داقتعا -؟

 صوصنب هل ةفرعم الو «هل ةربخ الو «هدنع قيقحت ال نمم ريثك دقتعا

 داقتعالا اذه خوسر نم دازو «هتبوعصو قحلا ضومغ اهتلالدو ةنسلاو نآرقلا
 ردني ماكحألاو لئاسملا ىلع مكحلل طورش نم ديلقتلا ةاعد هرطس ام اًضيأ

 .نامزلا اذه يف نيتفملا نم ريثك يف اهدوجو

 ءاروتسم اًباجح قحلا نيبو نيدقتعملا ءالؤه نيب لعج قحلا ةبوعص داقتعاو

 نايبو ءاهحيقنت نع ًالضف ءاهيف عزانتملا لئاسملا يف مهرظن نود لوحي الئاحو

 .اهنم حوجرملا نم حجارلا

 رسيتل كلذو «لبق نم لهسأ مايألا هذه يف هفشكو «هنيبتو «قحلا بلطو
 .هريغب ةناعتسالاب وأ «هسفن ةصاخب ناسنإلا رظنب امإ هيلع فوقولا بابسأ

 ىقلي اميف اًرصبتمو ملعلا يف اًرظان عبتملا اذه ناك اذإ اّمأ" :' ”يبطاشلا لاق

 ."لهس قحلا ىلإ هلّصوت نإف ؛-اننامز يف ملعلا لهأك- هيلإ
 ؛هدابعل هللا هعرش ام ىلع عالّطالاو ّقحلا ىلع فوقولاف" :يناكوشلا لاق

 بعتلاو ةيانعلا نم هيف نوجاتحي ال هجو ىلع هرسيو «نيرخأتملا ىلع هللا هلهس دق

 )۳٤٤/۲(. "ماصتعالا" )١(

 .(86 ص) "برألا ىهتنمو «بلطلا بدأ" (۲)



 2: قحلا نع فراوصلا &

 ."مهلبق نم هجاتحي ناك ام ضعب الإ
 تبلح دق ؛ٌقحلا بلطل ةرسيملا بابسألا هذه -فسألا عم- نكلو

 .قحلل مهلصوي ام بلط يف اوطرفو «سانلا نم ريثكل لسكلا

 ناف ؛ بسلا بل ريسيت ابوو' :©27يميهاربإلا ريشبلا دّمحُم ةمالعلا لاق

 ."للشلاب يديألاو لسكلاب لوقعلا ىمر ريسيتلا اذه

 فرصيل ةّئاطيش ةّيسيلبإ ةهبش ؛ههابتشاو هضومغو ّقَحْلا ةبوعص داقتعاو

 .قحلا يّرحّتو رظنلا نع سانلا اهب

 يتلا ةهبشلا در" :20-هللا همحر- باهولا دبع نب دسم ذدجتلا مامإلا لاق

 ,ةفلتحملا ةقرفتملا ءاوهألاو ءارآلا عابّتاو «ةنسلاو نآرقلا كرت يف ناطيشلا اهعضو
 فوصوملا وه دهتجُمْلاو ءقلطملا دهتجُملا الإ امهفرعي ال ةنسلاو نآرقلا نأ :يهو
 ناسنإلا نكي مل نإف رمعو ركب يبأ يف ةمات دست ل ااا انامحوأ ءادكو اذ

 ىدهلا بلط نمو «هيف لاكشإ الو كش ال اًمتح اًضرف امهنع ضرعيلف ؛كلذك
 هدمحبو هللا ناحبسف ءامهمهف ةبوعص لجأل نونجم امإو «قيدنز امإ وهف ؛امهنم

 نم ةنوعلملا ةهبشلا هذه در يف اًرمأو اقلخ اًردقو اًعرش هناحبس هللا نيب امك

 :نوملعي ال سانلا رثكأ كلو ؛ةّماعلا تاّيرورضلا دح ىلإ تغلب یتش هوجو

 ہهَف ِناَقذَأْلآ لإ َىِهَق اََدْعَأ مهتا أ ن اج نإ رن نمو ال م ي رکا ہإع ٌلَّعْلا ىح دقل

 هو ا ةن ل ع ئكيتنأك اكس تیل نیو اک میرا نہ نو الي ا وق
 اپ ا ییز كسلا مبا ےہ ذزف 1© یھ یش 3 ر مقا : ميك

 .۲۷ ددع "ةلاصألا" ةلحم ةطساوب «م١ 5141 ةنس (94) ددع "رئاصبلا ةديرج" )١(

 .نطولا راد رشن "ةّيلهاجلا لئاسم" ةلاسر عم ةعوبطم ١١( ص) "ةميظع لوصأ ةتس" (۲)



 ةه قحلا نع قراوصلا

 . < نسب] 2 مدركح رجل قرفغمب هرشبف

 كردو سانلا نيب اولعج نيذلا كئلوأ نم وكشي- يناعنصلا ريمألا ةمالعلا لاقو

 ,-هئافخو هضومغو ّقحلا ةبوعص ىوعدب اًعينم اًنصحو .اًروتسم اًباجح «هتفرعمو قَحلا

 ءاهيناعم ةفرعم نع عنملاب ةنسلاو باتكلا صح يذلا ام !يرعش تيلف" :' 'لاقف

 اهيناعم تلعُج ىتح ءاهيف ام جارختسا نع ضارعإلاو «اهينابمو اهبيكارت مهفو

 ديدرت الإ اهيلإ انل قبي ّمَّلو «فوجسلا اهئود تبرُض دق مايخلا يف تاروصقملاك

 اًمرحم اًمرحو اًروجحم اًرجح راص دق اهيناعم طابنتسا نإو «فورحلاو اهظافلأ

 . ؟[ر وصحم

 .( 8686م١ ص) 'داهتجالا سيت ىلإ داقنلا داشرإ" ('



 SS قحلا نع فراوصلا ظ

 قحلا ىلع هنأ لطيملا داقتعا -*

 وه هفلاخم نأو «قحُمْلا وه هنأ لطبملا داقتعا :قَحلا نع فراوصلا مظعأ نم

 لوأ ناكو «هللا ءاشي نأ الإ بعص هلطابو هلالض نع هلاقتنا ءاذه لثمف «لطبُملا

 .جراوخلا روهظ عم ةيعامج ةفصب فراصلا اذهل روهظ

 .جراوخُلا مه ةمألا هذه يف اذه كلس نم لوأف

 «نوقراملا جراوخلا مه كلذ يف لض نم لوأو" :“ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةيراعجو ااغ نأو تسمو هللا باتكي نركسمتملا مهتاب مهسوشل ارك تي

 يللا نهو راسا ام ارطسعماق ؛ةعدبلاو ةيصعملا لهأ مه نيركسعلاو

 دق تح :'-قئاقحلل ءال ره بلقو ليدبت ةيفيك احضوم- مالسإلا خيش لاقو

 اهدمَح ىلا ةنسلاو «ةنسلا يه كئاوأ اهمذ يتلا ةعدبلا نولعجيف ءرمألا نولدي
 قيرطل ةاداعملاو عدبلا يف اوعقي ىح «كلذ بجومب نومكحي «ةعدبلا يه كنلوأ

 «مهتبوقعب مهتمثأ رمأ يتلا ةعدتبملا قيرطل ةالاوكلاو بحلا يفو :ةيئسلا مهتمثأ

 ةنعللا نوكتو «ةعدتبملا نونعلي دقو «مهنم ةءاربلاو مهنعلو مهتمئأ ريفكت مهمزليو

 فيك نورت الأ» : يلا لاق امك «نمؤملا ىلع عقي ام دض مهسفنأ مهيلع ةعقاو

 )١7/١(. ةماقتسالا )١(

 ةماقتسالا (؟) 4/1١١ ١(.



 قحلا نع فراوصلا قع

 .(دّمحُم انأو اًمّمذم نوبسي شيرق بس ىّنع هللا فرصي

 يذلاك «ةعدتبملا مه نونوكيو «مهريغ نونعي ةعدتبملا نوبسي سكعلاب ءالؤهو
 هلوق باب نم هلك اذهو «نيملاظلا دحأ وأ «ملاظلا وه نوكيو «نيملاظلا نعلي

 ' [۸:رطافإ © ءِهِلَمَع وس هَل نیر نمفاو# :یلاعت

 ءاوهألا لهأ خم ريثك ىوعو كلذك و" : "آت نبا مالسإلا خيش لاقو

 تح «هللا ءايلوأ وأ «قيقحتلا لهأ وأ هللا لهأ مهنا وأ ن خلا مِهّنَأ لالضلاو

 «برقأ هللا ءادعأ ىلإ ةقيقحلا يف نونوكيو «مهريغ نود مهيلع يناعملا هذه اوفقت
 .ريثكب قيقحتلا ىلإ مهنم برقأ لاطبإلا ىلإو

 اولاقوإ# :هلوق نم ىراصنلاو دوهيلا نع هللا هركذ امب يوق هبش مهل ءالؤهف
 2 صا رس j : يا و سچ چ هلل س سرس 5 كنا 2-5 2 رس را

gS ASنڪ نإ مڪر أواه لف ْمُهّيِناَمأ تلي ا قأ اوك ق6  

 ص ا لا ريق هس 002 1 را مرش سس 2 21 دو سي هين ےس ع کک

 الو مهَيلَع فوخ الو ویر دنع هرج هل نسحم وهو هلل ههو ملس نم لب ا تريوددص

A 22ے2 و و 0  TETا  eيک رم رب روس ااا 00 وشما  
 مهو ءىش لع دوهنلا تسيل ىرصتنلا تلافو ءىش لع ئردصتلا تسيل دوهيلا ِتلاقو ل نور مه

 هو ْأونك ايف ةا مي مهيب كم لاف ّوِلَوَم لكم نومي ل بدلا لاق كلدك بتتكلا ولس تے اوس ا لا ےس چر چ ريب سيق ےہ س نم ا ر ر ےس I | ىخ # يع
 د اوت رتا ر ع سرج

 . ١١-١١١[ ۲:ةرقبلا] © نوفل

 کبد مل کا دا 1 1 عتاب ةرثتلا تاوه :ىلاعت هلوقو ا فا ےس ےس ا ےس يي رس ےس یک ىلا 3

 ن ر 7 6 س فا و س ترار ا ايسر ی ر ر ا رز

 مر و كنف هلو ا نت ثقب ےک تل دقي نلَخ ختي قب ثا لإ عيت

 ري ي كل | مح ےس یخ

 ١[ م: ةدئاملا| 0 عل | هَيلِإَو اً اس

 .ةفقاولاك ةعديل

 | ةينيعستلا 5/959 1٠(.



n „(1) 

 امأ :ةباصعلا هذهل انلقف «نيلوقلا دحأب لاقو مهفلاخ نم ةعدبلا ىلإ توس

 مكنأل ؛هولقعتو رمألا اومهفت ىتح مكاوعد يف فيحو ملظف ؛عدتبم :مكلوق

 عمك دنع ةعدتبم مهفلاخ نم نوكيف «قحلاو ةنسلا اوباصأ نيقيرفلا يأ متلهح

 فيكو ؟ًالطاب مأ نيقيرفلا دحأ لاق اقحأ اوملعتو اونقيتست ىَّتَح ةعدبلاب
 اوباصأ مهّنأ نوردت الو «هولاق لوق يف اًماوقأ ةعدبلا ىلإ اوبسنت نأ نولجعتست
 نم دحاول اولوقت نأ مكبهذم يف مكنكمي الو ؟هوئطحأ مآ كلذ مهلوق يف قحا

 !؟كلذك سيل مأ ءاولاق امك وهأ يردن ال :لوقي اًماوقأ ةعدبلا ىلإ يمسي قمم

 مهاّمسف ةنسلاو قحلا اوباصأ نيقيرفلا دحأ نوكي ن يهيم يف ا الو

 ؟ةعدب ةئسلاو «الطاب قحلا نوكي نأ هاوعد يف نمأي الو ةعذتبم

 ."ريغص ريغ لهجو يع لالض اذه

 سلا :لاق هنأ هع لقنو ‹«يديح وتلا كايح يبا يبهذلا ظفاحلا مجرتو

 يبهذلا هبقعتو .(مهءارو قّحْلا نكلو بهعم قَحلا نأ نونظي ؛مهوتلا تحت اوضم
 "ئاوا لماح تاو :هلوقب

 هللا همح - يمرادلا لاق

 د۴ ١5] ضر "ةيمهجلا ىلع هرلا" )١(

 .(؟١ص) "ةيئاحلا دواد ىبأ نبا ةموظنم حرش ةينسلا ةفحتلا" ةطساوب )١(



 قحلا يرحت 2 طيرفتلا -4

 اميف هل فلاخملا دوجوب ملعي هّنكل «هب هللا نيديو لطابلا دقتعي ضعبلا

 ققدي مل كلذ عم وهو «هل هفلاخُم ليلضت هغلبي امّبُر لب «هب هللا نيديو هدقتعي

 .هدقتعي ام ىلإ نوكرلا ىلإ هلمح يذلا ام ققحيو

 اهمكحو ةلأسملا فرط ركذ ىلع هفوقو ببسب هيلإ بهذ ام دقتعا امّيرف

 اسلا عات لوصحب دكأتلا نود نيعم خيش نع هاقلت وأ «نّيعم باتك يف

 نم نكمأ ام باعيتساو «فلاخُملا لوقلا عم ةلباقملا نودو ءاقيقدتو اًرظنو اثحب

 .ةلداعلا نيزاوملاب اهنزوو ةلدألا صيحمتو «هذخأمو لوق لك ةلدأ

 نيبت يف عسولا لذب نم هيلع بحي اميف طرفيو «هتالع ىلع لوقلا ذحأيف

 نهذلا طيشن يكذلا اّمأ «نهذلا دماح نم ابلاغ عقي اذهو «لاوقألا نم باوّصل

 ةلاسملا يف ملعلا بلطل هدنع ةفنالا ريثي كلذ نإف ؛هدقتعي ام ةئطختب عمس اذإ

 .ءاصقتسالا ليبس ىلع اهثحَبو اهدقتعي ىتن

 ام ةحصب مزجو اهققح نم اّمأ «ةلأسملا ققحي مل نمل هحوتي دقنلا اذهو

 .اذكه يضقتني هي نامزلا لاف ءككشم لك ىلإ ءاغصالل هل ةححاح الف ؛هدّقتعي



 ۸4 قحلا نع فراوصلا 2

 يذلا وه ؛خساّرلا ملاعلاو": "هللا همحر- يملعملا نَمْحّرلا دبع ةمالعلا لاف

 نأ اّمِإ لب ءاهيف ككشُي دق امب لابی ْمّلو ءاهمزل ةّيضقب قاّشلا ملعلا هل لصح اذإ

 . "تبا دق ام عوض ىف اهلمأتي نأ اًمإو :هحاككشملا كلت نق شرس

 فاصوأ ةسمَح عمج نم قحلا فرعي امّلإو": ناخ نسح قيدص ةمالعلا لاقو

 اهرثكأو اًدوجو اهلقأ وهو- اهعبارو «فاصنإلاو «مهفلاو «صالحإلا :اهمظعأ
 ."كلذ ىلإ ةوعدلا ةًدشوءقَحْلا ةفرعم ىلع صرحلا -انادقف

 بارضإلا عم لاني ال ءامّيرك اًسيفن اًريزع اًئوصم لاز ام قحلا ناف": :(7لاقو

 ؛نيض ملا نيلاطبلا يطيح هيس ىلإ فقارشاإلاو قوشتلا مدغو «هبلط نع

 ."نيلاضلا ماعنألا هابشأ يحاني الو

 الإ وحلا لبقي ال هنأ مولعمو' :'باهولا دبع نب دمحم ددحُملا مامإلا لاقو

 اط نم

 :هعلعب ةعاتتشاو. هبسفل نع ناسنالا اطر : سظعلا ةبيصملا': ””يزوتبلا نبا لاقو

 ىلع هنأ ىري ينارصنلا وأ يدوهيلا ىرتف «قلخلا رثكأ فوق لف ةنحم هذهو

 نيلي ام عمس س اذإو عك دمحم انيبث ةوبن ليلد يف ة رظني الو ثحبي الو «باوصلا

 .عمسي الفل بره زجعملا نآرقلا لثم هبلق

 .("4 ص) "ةفشاكلا راونألا"(١)

 ١75(. ص) "رثألا لهأ ةديقع نايب يف رمثلا فطق" ")
 ١175(. ص) "رثألا لهأ ةديقع نايب يف رمثلا فطق" (5)

 ٠١(. ص) ىلوألا ةلاسرلا "ديحوتلا ةعومجُم" )٤(
 ۳۷٤(. ص) "رطاخلا دیص (5)



۲١ 
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 رظن هنأل وأ ؛هلهأو هيبأ بهذم هنأل امإ «هيلع تبني ىّوه يذ لك كلذكو
 ."هأطخ هل اونيبيل ءاملعلا ثحابي لو «هضقاني اميف رظني ملو ءباوص هآرف اًرظن

 يف لض نم ةّماع نأ فرعي نأ يغبني نكل" :"ةيمين 7 نبا مالسإلا خيش خيش لاق

 هب ءاج ام عابتا يف هطيرفتل وه امّنِإف َّقَحْلا ةفرعم نع هيف زجع وأ «بابلا اذه

 باتك نع اوضرعأ اًملف «هتفرعم ىلإ لصوملا لالدتسالاو ءرظنلا كرتو «لوسرلا
 .اولض هللا

 053 شی الو ل دک یاده م عبتأ نبق دش یم کیا و :ىلاعت لاق امك

 .[۱ ۱۲۳-۲٤ :هط] 4 معا ر ةا و و 3 ةشديعم هل َّنِإَف یر نع ضرع نمو

 الو ءايندلا يف لضي الأ ؛هيف امب لمعو «نآرقلا أرق نمل هللا لفكت :سابع نبا لاق

 . "ةيآلا هذه أرق من .ةرخآلا يف ىقشي

 ءايبنألا عابتا يف رصق نم «عدبلا يف لحد امن امّنِإ و" : ضي ةيميت نبا لاقو

 "معو الع
 ىلع يدتعي نأ هل يغبني الف «ةلدألا يرحّئو قحلا بلط يف طرف نمف

 .هرذعي ال وأ ةا

 مدع رايتخاو نيلوقلا نيب ةلباقملاو ءضئاحلا قالط يف هثحب امتتخم- ميقلا نبا لاق
 نع رصاقتو «ليلدلا فلخ فعضف «هعاب ملعلا يف رص نمم ناک اذإ هنأ" :-هعاقيإ

 46 هللا لوسر راثآ لوح ماحو «همزع قاس نع رمش نم رذعيلف «هعارذ هرامث ينج

 ( ."ةمه لكب اهيلإ مكاحتلاو ءاهميكحتو

 )04/١(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" رظناو )۳١٤/۳(« "ىواتفلا عومجم" )١(
 )۸٥/۳(. "حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوتلا" (۲)



 همازتلاو لطابلل دايقنالا ىلع سوفنلا ءافعض لمحت ةبلغلاو رهقلا نأ كش ال
 .ةوقلا ناطلسل اًناعذإو ةمالسلل اًبلط

 .قحلا نع فراصلا اذه مظع ءاملعلا نّيب اذه لحألو

 ةرصنو «ءادعألا تامواقم" : "هللا همحر- يدعسلا نَّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاقف

 هترصنو هب مايقلا نع نيدلا لهأ دعاقتو «تاريوزتلاو تاهيومتلاب لطابلل ةوقلا

 . هتقيقح هتقيقح ىلع فوقولا نم قلخلا رثكأ تعنم يتلا يه

 هب ثعب امب ناميإلا نع سانلا فرص فيك فراصلا اذه مظع ىلإ رظناو

 هموم ني ٌةّيَرذ الإ موس نما فيدل :ىلاعت لاق امك «نوعرف نم افوح كلا ىسوم

 4 فرما نمل ُمَنِإَو ٍضْرأْل يف ٍلاَعَل توَعْرف لَو هتي نأ مهيالمو َنْوَعََو نم يفوح لع

 .[۸۳:سنوي]

 نِ ُنِمْؤُم لجر لاو :ىلاعت لاق «هناميإ متكي نوعرف لآ نمؤم ناك كلذلو

 هللا قرغأو «فراصلا اذه لاز امل اذهلو .[؟:رفاغ] © هٌةتدَميِإ منكي تورو لاء

 ةالصلا هيلع- لاق «ىسوم عابتأ رثكو «قحلا لوبق يف سانلا عباتت هدونجو نوعرف
 سيل يبتلاو ؛طهرلا مهعم نورمُي نايبنلاو يبتلا لعجف ف .ممألا يلع تضرع» :-مالسلاو

 )١( ص) نآرقلا ريسفت ةصالخ يف نانملا فيطللا ريسيت ١53(.



 نس
 قحلا نع فراوصلا ©

 یسوم اذه لب : ليف ؟ةله يتمأ ؟اله ام : تلق ‹«ميظع داوس يل عفر ىَتَح ءلحأ ةعف

 .7“2(هموقو

 ىعّدا ؛هقدصو يب دمحم انيبن ةوبن ةحص ملع امل مورلا ميظع لقره اذهو

 هل ' ”ةركسد لوخد ىف مورلا ءامظعل نذأ دق هنإف «هب نامُيإلا يف هموق ناحتما

 ؟ىبتلا اذه اوعيابتف مككلم تبثي نأو «دشرلاو

 أر املق :تقلغ دق اهودع وف ةيباورألا ىلإ شحولا رفع ةضيح ""اوصاحق

 افنا يتلاقم تلق نيل :لاقو ىلع مهودر :لاق ناميإلا نم نمو مهترفن لقره

 نياك دقف «مکنید ىلع مكتدش اهب رق

 ي لوحدلاب مهو قحلا فرع لقره نإف" 30 هم ا ميقلا نبا لاق

 امدعب مالسإإلا ىلع رفكلا راتحاف «هسفن ىلع مهفاحخو «هم وق هع واطي ملف مالسإلا

 ."ىدهلا هل نيب

 . نآرقلاب عزب ال ام ناطلسلاب ع زيل هللا نإ" :فلسلا لوق ايِشاف عاشو

 ."رهقلاب الإ قحلل نوداقني ال قلخلا بلاغو" :' ”مالسإلا خيش لاقو
 دقف «رهقلاب الإ قحلل داقنت ال سوفنلا نم ريثكو «كلذك رمألا ناك املو

 . طعنا سابع نبا ثيدح نم (۳۷ )٤ مقر ملسمو )٥۷٠٠٥((« مقر يراحبلا هآدراأ

 .اورفن : يأ ٤

 .(حتف )۳۳/١- يراخبلا حيحص (
 ١8(. ص) "ىراصنلاو دوهيلا ةبوحأ يف ىرايحلا ةياده“ ۶

E)١74/7(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد  
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 رمأو «قحلل دايقنالا نيبو سانلا نيب نولوحُي نيذلا رفكلا ةمئأ لتقب ع راشلا رمأ

 ىّده ريغب هاوهل اًعّتم هلوبق نع ًالضف «قحلا يف رظنلا نع عنتمملا رهقب عراشلا

 هللا: رم

 رسألاب مهودعل نيملسملا رهق كلذكو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .مالسإلا نساحم يف رظنلا ىلإ مهوعدي

 ميظع ريثأت داقتعالل امك «داقتعالا ةنواعم يف ميظع ريثأت ةبهرلاو ةبغرللف

 .نانواعتي ةدارإلاو داقتعالا نم «لمعلاو ملعلا نم دحاو لكف «كرتلاو لعفلا يف

 لمعلاو «ةبهرو ةبغر ةدارإلاو «هبجومب لمعلا ىلإ وعدي داقتعالاو ملعلاف

 امي لمع نم :لاقي امك «لمعلاو ةدارإلا كلتل قفاوملا ملعلاو رظنلا ديؤي اهبجومب

 ."ملعي مل ام ملع هللا هثروأ ؛ملع

 كا 9 :ىلاعت لاق ؛هيمحيو هرصني فيس نم هل دبال يداّهلا باتكلاف

 0 قحلا نع فراوصلا

 7 د 5
 ا حس ا ل يا ع ا ی ا ےس تو صل كسر يبس 1 ےب ےس یس E ي و ا

 ساي يف ديِدحلا انلرتأو طّسَفلاي سانلا موقل تازيملآو کلا هس الراو يتلا اشر

 | ا
 .[؟ ه:ديدحلا] © ٌديِدَّس

0) 3 
 «يداهلا باتكلا نم هيف دبال قحلا نيدلاف“ :' ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق | رافق

 .' ريضاتلا «لظيسلاو

 نم ذعنيح هل دبالف ءهرشنو قحلا ةعاذإ نع هفيخي نمب دبعلا ىلتبي دقو

 .ملاس داغر دمحم دا یی 8 "لئاسرلا عماج" ١١(

 )011/١1(. "ةنسلا جاهنم" (؟)



١١ 

LL 

 :نيرمأب الإ رهظلا اذه بوكر ىلإ ليبس ال و" اا همحر- ميقلا نبا لاق

 «سرافلا كردي موللا نإف «مئال ةمول ىلإ قحلا يف وبصي الأ :اًمُمدحأ

 «لاوهألا فاخُي الو ذعنيح مدقيف «هللا يف هسفن هيلع نوهت نأ : يناثلا

 .ضرألا ىلإ تيبلعأ و فييسحلاو ترصأ# سفلا عفاش قش

 لاوهألا كلت تراص ًاليلق ربص نمف «ريصلاب الإ نارمألا ناذه هل متي الو

 تراص ذإ ءاهنم فاخَي وه امنيبف «هبولطم ىلإ اهسفنب هلمحت هقح يف ءاحر احير

 .هيف لحد نم الإ هفرعي ال رمألا اذهو «همدحو هناوعأ مظعأ

 راقتفالا قيقحتو «هتيلكب هيلإ عاطقنالاو هللا ىلإ أجللا قدصف :هبكرم امأو

 حارطنالاو «هب ةناعتسالاو «هيلع لك وتلا قدصو «هيلإ ةعارضلاو «هحو لك نم هيلإ

 هيلوو هميق ىلإ علطتي هيف ءيش ال يذلا غرافلا روسكملا مولثملا ءانإلاك هيدي نيب

 هللا ىلوتي نأ هل جر يذلا اذهف «هرتسيو هلضف نم هّدمّيو «هثعش مليو «هربج نأ
 ."اهلزانمو ةرجهلا هذه قيرط نم هريغ ىلع يفح ام هل فشكي نأو «هتیاده
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 55-7١(. ص) ةيكو بتلا ةلاسرلا (9)



 بساترلاو داحلا بج - ٦

 يللا طو ةيقدلا يع نع ةةيروعتع .تادارإ اهل 8أ كلذ لا شا

 .اًعرش مذُي امم كلذ ريغ ىلإ هاحلا بلطو «قلخلا ةسفانمو

 دقو .[7؟:بازحألا] ه اَلوُهَج اًموْلَظ نك ٌهَّنِإإَ) يغبلاو ملظلا :ناسنإلا ةعيبطو

 ببسب اًئماك ناك يذلا سوفنلا هذه ءْبَح رهظيف «نماكملا هذه جيهُت بابسأ عقت

 داق نأ مساج عاقب اًيلظو ةعموهلل اطا هي هلع عم حلا دبعلا كري وهلا

 ءايندلا نم ضرعل

 ف ءايندلا ضرعل اًبلط «هب مهملع عم قحلا نوفلاخي ءالؤه لاثمأ دجتف

 .قحلل ن ورصتني مِهْنَ نورهظي اذه عم

 ايندلا ىَلِإ ليملاو «ةسائرلل ةبحَملا" :"”يلبنحلا ليقع نب يلع ءافولا وبأ لاق
 ام كود ةرهشلا ىلإ وغدي امو ةذللا هيف امب لغاشتلاو ءاهب ةاهابملاو ةرحافملاو

 ةفآلا نوكت بابسألا نم اذه وح ىلعف «ةفرعملاو لقعلا هب يضقيو «ةجحلا هبحوت

 ."هنم ةبجوملاو ةفراصلا

 ةملكلا هيضْرُت لطابلاب ولو ةسائرلا بلاطو" :“”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 )١( "هقفلا لوصأ يف حضاولا" )١/0757(.

 )5( "ىواتفلا عومجم" )١١/100(.



 < قحلا نع فراوصلا

 قبس تناك إو اهيف يت ةملكلا هيضغتو الطاي تناك نرو ممیظعت اهيف ىتلا

 نأل «هيلعو هل لطابلا ةملك هبضغتو «هيلعو هل قحلا ةملك هيضرت نمؤملاو

 ."ملظلاو بذكلا ضغبيو «لدعلاو قدصلاو ّقحلا بحي ىلاعت هللا

 دق لحم يف الإ فالخلا اندجو ام" :“يلبقملا يدهملا نب حلاص خيشلا لاقو

 هلعج امّنِإ وهف «هيلإ دانسإلا يغبني ال ءيشب قحلل فلاخُملا ىلدأو «هيف ّقحلا ني

 . يويند ظح لينل ىغبلا ىقيقحلا لماحلاو «ةروص

 فانصأ يف هللا همحر- خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع ةمالعلا لاقو

 مهايند مهتنتف نيذلا «لاومألا لهأ ءاسؤرلا :ىناثلا فنصلا" :؟'”قحلل نيضراعملا

 نم هوفلأو هوبحأ امم ريثك نم مهعنمُي قحلا نأ نوملعي مهال ؛مهتاوهشو

 ."هنم اولبقي ملو ءقحلا یعادب اوعيعي ملف «یغلا تاوهش

 ناف ؛دوهيلا نم هبش هيفف ؛لام وأ هاجل هنع فرصناو قحلا كرت نمو

 5 دمحم انيبن ثعُب املف «مهئاينغأ ىلع ةلكأم مهل تناك ليئارسإ ينب ءاملع

 لجأ نم ليئارسإ ينب نع اوفرع ام اومتكو «هب اورفكو هوركنأف ؛قحلا هنأ اوفرع
 .لاملا نم ظحلا اذه مهل ىقبي ىَّتَح ّقحلا اومتكف هَل مهؤاينغأ هلعج يذلا لعجلا

 .[ 4 ١ :ةرقبلا] 4 ايل اتمت یہا اور اكو :"با همحر- يناعمسلا رفظملا وبأ لاق

 اوفاخف «مهلاهجو مهئاينغأ ىلع ةلكأم مهل تناك مهرابحأو مهءاملع نأ كلذ

 ىنعم اذهف «همسا اومتكو «هتعن اوريغف 5 دمحمب اونمآ نإ مهتلكأم بهذت نأ

 .(5”7 ص) ' خياشملاو ءابآلا ىلع قحلا ليضفت يف خماشلا ملعلا' (

 .(190/5) "لئاسرلا نويع" (؟
 )۷۲/١(. "نآرقلا ريسفت" (؟
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EKRAN RRبج قحلا نع فراوصلا  

 ."ليلقلا نمثلاب تايآلا عيب

 ىلع برعلا فارشأ نم ةعامّجج تلمح يتلا يه ددؤسلاو فرشلا بحو هانملاو

 .هيلإ وعدي ام ةحصب مهرارقإو مهملع عم «هتاداعمو هتبراحم ولو دمحم انيبنب رفكلا

 متنك له !لاح يأ :-هلاح ناكو- لهج يبأل هذ ةمرخم نب روتسملا لاق

 ؟اهّلاق يتلا هتلاقم لوقي نأ لبق بذكلاب اًدَمحُم نومه

 وهو- انيف دمحم ناك دقل هللاو !ىأ نب اي :-ىلاعت هللا هنعل- لهج وبأ لاق
 بذكيل نكي ْمَل بيشلا هطَح اًملف طق اًبذك هيلع انبّرج ام نيمألا ىعدي -باش

 .هللا ىلع

 مشاه ونبو نحت انعزانت !يحأ نب اي :لاق دن وعش ال ملف !لاح اي :لاق

 ىلع انيثاجت اًملف ءانرحأو اوراحأو ءانيقسو اوقسو ءانمعطأو اومعطأف :فرشلا
 ین كردت یف يب ام :اولاق ءناهر یسرفک انکو بکر لا

 ر ا نأ اًملاع ناك نإو «بلاط وبأو' :©7ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يآ ني هال هني ناک لب اه كمل هل تبت نكت ملغ هل حش وهو هللا
 لصأف «ةسائرلاو فرشلا نم كلذب هل لصحي املف هروهظ بحأ اذإو 0

 امهب رارقإلاب نأ فأر توما دبع نقداهشلا هيلع ضرغ امل اذهلف «ةسائرلا وه

Saaامهب رقي ملف هيخأ نبا نم هيلإ ". 

 هيب رفظ دق ظح ىلع ةظفاحم قلاب ملكتلا كرتي دقو 4 ””يناكوشلا لاقو

 )١( "ةداعسلا راد حاتفم" )١/917(.

 ) )۲.(؟ 44/59 "ىربكلا ىواتفلا"

 ضهر "بيرألا ىهتنمو بلطلا يآ غ0 ١ع
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  5الل رار يار اي ب نب نر ني نر يب ني خي خيا ظ قحلا نع فراوصلا

 سانلا هيلع ام فالخ وه يذلا قحلاب ملكتلا كرتي دقو «هاحو لام نم ةلودلا كلت نم

 عمطل قحلاب لكلا كرتي دقو «هنع مهروفن نم ةفاخّمو ماوعلا رطاوخل اًبالجتسا

 ."نامزلا لبقتسم يف سانلا رئاس نم وأ «ةلودلا كلت نم هلوصح وحريو هنظي

 ىلع مهرارقإ نم هودهاش امو «لطابلا لهأ عم مهّبراجت ءاملعلا ركذ دقو
 :كلذ نم «ىدهلا ىلع هرايتخاو «لالضلاب مهسفنأ

 مظعم ىراصنلا ءاملع ضعب ترظان دقلو" :-هللا همحر- ميقلا نبا هلاق ام

 عابتا نم نآلا كعنمُي ام -نييلاح وهو انأو- هل تلقف «ءتهّب قحلا هل نيبت املف «موي

 قاقشلا انل اوشرف -هظفل اذكه- ريمحلا ءالؤه ىلع تمدق اذإ :يل لاقف ؟قحلا

 مهرمآ اميف ينوصعي ملو «مهئاسنو ؛مهلاومأ يف ينومكحو «يتباد رفاوح تحت

 تملسأ ولف ءاهقف الو ءاوحت الو ءانارق ظفحأ الو «ةعنص فرعأ ال انأو هب

 !؟اذهب اًسفن بيطي يذلا نمف «سانلا ففكتأ قاوسألا يف تردل

 كاوه ىلع هاضر ترثآ كنأ هللاب نظت فيكو «نوكي ال اذه :تلقف

 !؟كحوحيو كلذيو «كيزخُي

 نمو «رانلا نم ةاجنلاو قحلا نم هب ترفظ امف كباصأ كلذ نأ انضرف ولو

 ردقلا :تلقف هللا نذأي ىح :لاقف «كتاف امع ضوعلا هنأ هيف هبضغو هللا ای

 ةجحو «حيسملا بيذكت ىلع دوهيلل ةجح ناكل ةجح ردقلا ناك ولو «هب جتحي ال

 فهي مک شيكت ينفلاب نويذك# نأ اميسالو «لسرلا بیڈکلا ىلع نييرشتلا

 )١( ص) "ىراصنلاو دوهيلا ةبوجأ يف ىرايحلا ةياده" ١١١(.



 ES قحلا نع فراوصلا :

 عيمج يف اًقلطم ملاع لوق مرتا دلقلاو تحئالاب فلسلا اسس دلقلا
 دحأ الف «رعشي ال ثيح نم ةمصعلا ىّتعم هاطعأ دق هنأ كش ال اذهو «لئاسملا

 زاد اشم ةعم ريقي واخ لكلا لرسر الإ اقطع بارس هلو

 ةرصنلاو لوسرلا هب ءاج ام ىلع باوثلاف" : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هب نينمؤملا ىلع هتكئالمو هللا تاولصو «هعبتا نمل ةداعسلاو ءهرصن نمل

 . راد امثيح هعم رودي قحلاو «هنيد سانلل نيملعملاو

 راد ثيع رودي نأ ال يذلا راذ كيح رودي نأ فلكملا ىلع بحاولاق

 دّلقملا فالخب «هيرحتو قحلا بلط ىلع لمحي هلأ كش ال داقتعالا اذهو «هخيش
 .لقعلا تويت فلا ديلي نحنلا دماح

 .."هلقع نبغي نأ ضار دلقملا" :2 ”هزح نب دمحم وبأ لاق
 ع

 ا

 ."ةدالب الإ ثروي ال ديلقتلا نإف" :”)ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ءازتعالا وه دلقُملا هب موقي ام ةياغ نأل ؛هيف ةيرم ال حيحص هالاق يذلا اذهو

 .(؟715/6) "ةنسلا جاهنم" )١(

 .(74 ص) ”سوفنلا ةاوادم (؟)

 .(5/1/6) "ةنسلا جاهنم" (؟)
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 ليلّدلا لهو !؟حيحص ليلد هل لهو «هليلد ام يردي الو لوقلا ذحأيف «ملاع ىلإ

 ؟هفلاخم لوق ةقيقح يردي الو ؟لالدتسالا لحم يف

 ؟اهیشت نع الطن فالخلا عقاوم فرعي الو

 .ريكفتلا يف ذ ادومحو ةدالب اهبحاص ثروت ةقيرطلا هذهف

 يلابي ا لاوق أ ىلع يرجلا داتعا نم نإف" :؟”يدعسلا نَّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 بلطب ضي الو هذ دمخُي لدي مل وأ :فيعض وأ حيحص ليلد اهيلع لد
 ."سذلاو ركفلا ةوق يف ةدازتسالاو «يقرلا

 راپ مز“ لوق مزتلي هبحاص نأل «قحلا نع فراوصلا مظعأ نم ديلقتلاف

 ا قا هل

 دبعُت ىّنعملا ىف اًناثوأ ميقي هنأ ناطيشلا دياكم نم" :“ةريبه نبا ريزولا لاق

 مظَعُمل اديلقت ءانبهذمب سيل اذه :لوقيف قدا هل نيني نأ لثم عدلا لود ق
 س

 'قحلا ىلع ةف لق «هدنع

 ھلو «مهلاوقأ دنع اوفقو دق مهب مهنظ ناسحإل مث «يهدنع نيمظعم موق نع

 .دريو هلوق نم ذحؤي لك لب «باوص هلك هلوق ملاع دحوي الو

 .("17 صو "ةّيهقفلا تارظانل

 .(455/5) "راونألا عماول

 .بيطخلا نيدلا بحَم :قيقحت «ةيفلسلا ةبتكملا .ط - (؟5١ ص) "نيترجحلا قيرط" (*



 هيد قحلا نع فراوصلا ؛

 اك هلق :ةوكي نأ قيدصلا طرش نس سيلا :'''؟ةيميك نبا مالسإلا خيش لاق

 . 16 ىبتلا ةلرثمب نوكي ناك ذإ «ةنس هلك هلمعو ءاًحيحص

 ديلقتلا يف ام تملع ءاقلطم دحاو ملاع لوق يف قحلا نوكي نأ عنتما اذإف

 .قحلا ةيئاجم بجرب امم

 جوريو «قحلا نع دعب ديلقتلا" : ”يقشمدلا ناردب نب رداقلا دبع ةمالعلا لاق

 . لطابلا

 دام ىلإ ةقهبتو هلوق فول ىلإ هتدهرأو كس تسلكت اذإ .ضعبلاو

 !!؟ينالفلا مامإلا مأ ملعأ تنأ :هلوقب كرداب مكحلا

 تنأ :دشرتسملا يدهتسملا اذهل ليق اذإو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هفلاح دق ينالفلا مامإلا نأل ؛ةدساف ةضراعم هذه تناك «ينالفلا مامإلا مأ ملعأ

 :ةايهعو ءرمعو كب يبأ ةبسن ىلإ ةمئألا نم هريظن وه نم ةلأسملا هذه يف

 ءالؤه نأ امكف «مهريغو ةمئألا نم مهوحّنو «ذاعمو ياو «دوعسم نباو «يلعو

 اوعزانت ام اودر ءيش يف اوعزانت اذإو ,عارتلا دراوم يف ءافكأ ضعبل مهضعب ةباحصلا

 رخأ عضاوم يف ملعأ نوكي دق مهضعب ناك نإو «لوسرلاو هللا ىلإ هيف .

 يف نيصلخُملا ضعب عقوُي دق ىلاعت هللا نأ ملعاو" :يملعملا ةمالعلا لاقو

 ؟هتلالجو هلضفب نورتغي مأ «هلوق نوعديو قحلا نوعبتيأ ؛هريغل ءالتبا ءأطنملا نم ءيش

 ١5/59 ١( "هيقعسلا طارصلا ءاضتقا" )١(

 .(450 ص) "دّمْحَأ مامإلا بهذم ىلإ لحدملا" (؟)

 م و "عربكلا یراق 5)

 ٠١۲-٠١١(. ص) 'هلإلاو ةدابعلا ىتعم نع هابتشالا عفر" ()



 قحلا نع فراوصلا دمت

 .هريصقت مدعو «ريخلا هدصقو هداهتجال روجأم لب ءروذعم وهو

 بانك نم ةيقيقحلا ججحلا ىلإ تاقتا نودب هتمظعي اًربغم هعبتا نم نكلو
 .ميظع رطح ىلع وه لب «اًروذعم نوكي الف ب هلوسر ةنسو یلاعت هل

 اهعبتأ ءلمجلا ةعقو لبق ةرصبلا ىلإ ةف ةشئاع نينمؤملا مأ تبهذ املو

 ناكف «سانلا احصنيل عش رساي نب رامعو < «نَسحلا هتبا ه5 يلع نينمؤملا ٌريمأ
 ايندلا يف ي مكيبن ةحوزل اهّنِإ هللاو» :لاق نأ ةرصبلا لهأل رامع مالك نم

 .(؟يه ما نوعيطت هايإ ملعيل اهب مک التبا هاذا نكلو ةرخالاو

 نيک اهيبأ نم اهتاريمب ايب ةمطاف ةبلاطم . :ىتعملا اذه يف ةلثمألا مظعأ نمو

 . "هيف ريك هللا هتبث هذ قيدصلل ميظع ءالتبا اذهو

 امك صوصنلاب رظنلا يف هسفنب ملعلا بلاط لقتسي نأ :اذه ىتعم سيلو

 ةحورطُمْلا بهاذملا لاحتناو «ذوذشلا نم كلذ ببسب مهل لصحو «ضعبلا هلعفي

 .مولعم وه أم

 «صوصنلا مهف ١ يف ءاملعلاب يعش نأ :ملعلا بلاط ىلع بجاولا لب

 .هب ةناعتسالاو ملاعلا ديلقت نيب قرف كانهق

 هلاق ام عيمج يف ملاعلا ديلقت نيب قرفو" :يناعنصلا ريمألا ةمالعلا لاق

 الو باتك نم ليلد يف رظن ريغ نم هلوقب ذحأ لوألا نإف ؛همهفب ةناعتسالا نيبو
3 

 س

 1١8(. ص) "داهتجالا ريسيت ىلإ داقنلا داشؤإل”و



۳٤ 
i 

 ."ليلد ىلإ ليلد وهف «ليبسلا نبال

 ىلع كلذ هلمحو «ديلقتلا ةذبانم يف فّرطتو الغ ضعبلا نأل ؛هانركذ اذهو

 لئاسو مظعأ نم ةليسو ىغلأو «مهملع نم ةدافتسالا مدعو «ءاملعلا نع لازعنالا

 .نيدلا يف هقفلا

 26 قحلا نع فراوصلا 2

 وق ۴ ت ,hh هاا (ا )س 5 55 2 57
 قرطو لئاسو مهوعبتا نيذلا استا ةمئاش : هةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 3 ةعاطتساو
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ISقحلا نع کراوصلا  

 ينغتسيو هيلع وه امب حرفي ىح «هسفن ميظعت ىلع هبحاص لمحي بجغلا
 :راكلا ةف لهو هج لك رس هلاک تع لآ ردسي ال قلل نآ ھر هع امب

 أنك اَم مهب تَفاَمو ملول نم مُهَدنِع امي أَْحِرَه تنا مهس ْمُهَنَءآَج امل :ىلاعت لاق

 .[۸۳: رفاغ] 4 نوزه هي

 هل نذل ؛هت راسح تمت مك دقف ؛هدنع امب ىّتغتساو هسفنب ءرملا چا اذإ و

 انسب ناك اقإ كبقي نأ نع اليخ نخ لر ىلإ تشفي نأ نکس

 يأر يذ لك باجعإو ءاعاطم حشو ءاًعبتم یره تيأر اذإ» :ِةِي | يبنلا لاق

 .' «كسفن ةصاخب كيلعف ؛هيأرب

 رظثلا اذهو هقللذ ىلإ رظقاو مفت لضف راشم طح ةسفنب بكمل

 ل ةيميت نبا مالسإلا خيش 5 لاق امك «لضفلا نع هجورخنو هصقن بحوي

 / ه١ ريسفتلا باتك يف يدمرتلاو غ1 مقر .0۱/4) محالملا باتق يف د واد وبأ هاور (

 ةبلعث يبأ ثيدح نم «يبهذلا هقفاوو «هححصو )۳۲۲/٤( مكاَحلا هاورو ۳١۸-۷(«

 املا ءاتفإلا .ط (er ميقتسلملا طارصلا ءاضتقا" (:



 && قحلا نع فراوصلا

 ديري :لطابلاب هّسفن مظعُي يذلا نأ ىرت الأ" :2ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ا ناک ولو «هلاق ام لک ًرصني نأ

 دسفي دق هنإف ؛بجعلا رالف واب اًعاذص تح ناک هنأ 5 ولو لب

 .حلاصلا هلمع ةرمُث

 «فورعملاب رمأو «قحلاب قطن لحجر نم مكف": هللا همحر- يبهذلا ظفاَحْلا لاق

 راس ىفح ءاد اذهف «ةينيدلا ةسائرلل هي و :ةلصق عوسل هيد غب نم هيلع هللا طلسُي

 . 'ءاهقفلا سوفن يف

 ةعفادمو ربكلا نم عون اهيف ٌروكرمو «عابتالاو دايقنالا نم فنأت سفنلاو

 اذإ نيذلا نه هب ىدنقُي نم سلاحي مل نم اسال عملا صع نم الإ فلاخملا

 .اًنايمعو امض اهيلع اوعي مل لا تابآب اوركذ

 عال هيبن ةنسو هللا باتكل عضاوت عدتبملا نأ ول" : "ضايع نب ليضفلا لاق
 . ع رتخا امي ىدتقاف هيأرب ا هنكلو ؛ع كتبا ام

 ولو هتعمس نّمم «هل داقنتو قحلل عضخت نأ" :(7هضاوتلا نع اًضيأ لاقو

 ."هنم هلبقت نأ كمزل سانلا لهجأ ناك

 .هسفنب هدادتعال كلذو «هبرب ةناعتسالا نع هبحاص عطقي بجعلاو

 .(۲۹۲/۱۰) "ىواتفلا عومجم"(١)

 .(۱۹۲/۱۸) "ءالبنلا مالعأ ریس" (۲)

is(57 ص) ظعولا يف . 

 .(5١١ص) "هلضفو ملعلا نایب عماج"(4)



E EEE SES 4 قحلا نع فراوصلا 

 اذهو «سفنلاب كارشإلا باب نم بحعلاو" : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :هلوق ققحي ال بحعملاو . ُدَبْحَت َكاَنِإإ» :هلوق ققحي ال يئارملاف ءربكتسملا لاح

 . "[ه :ةحتافلا] 4 تیت كاوا

 .ربكتم الإ بجعلاب ىلبُي الف «نالحادتم ربكلاو بجعلاو

 اهل یوو دست بس ىلع دیا ىلع كي ال ہیرا انا قف لا
 . لضفلا اهريغ ىلع

 بلق نم يغبلاو بجعلا راثآ نم رثأف ؛ربكلا امأو' اا همحر- ميقلا نبا لاقو

 سانلا ىلإ هرظنف ؛تقملا هيلع لزنو «ةيدوبعلا هنم تلّحرتو ؛ملظلاو لهجلاب ًالتما دق

 ."فاصنإلا الو «راثيإلا ال راثئتسالا ةلماعم مهل هتلماعمو «رتخبت مهنيب هيشمو «رزش

 نم دبعلا فصتتي مل اذإف ءاهب بجعلاو هسفن ةبحّم ىلع روطفم دبعلاو
 تاشلا ىف لذ هعق وأ هسفن

 امن

 نبت

| 2 

 . هئواسم الإ ىري ال همصخل ضغبمو ءاهنساحم الإ یری ال وهف هسفن ةبحم ىلع

OF 1 1 : : : ۳ل عا 5 ميكا  
 قحلا ناطلس ىقلتي نإ عضاوتلا ینعم يش هللا هجر ميقلا نبا لاقو

 ٤۷/٥ ۲-۲٤۸(. ) "ىربكلا ىواتفلا" (

 1١(: ض) ءالقعلا ةضؤر )1

 )¥ ۳/۲( "حورلا' 03

 .ملاس داشر دمحم .د .قيقحت "لئاسرلا عماج" «(۳۲۸/۲) "ةبحّملا يف ةدغاق" (8
 )۳٤١/۲(. "نيكلاسلا جرادم" (2



 && قحلا نع فراوصلا 3 |

 06 يبا رسف اذهلو ؛عضاوتلا قل دبعلل لصحُي اذهب «هكولُمَم يف كلاملا فرصت

 .«سانلا طمغو ؛قّحْلا رطب :ربكلا» :لاقف «هدضب ربكلا

 .لئاصلا عفدك هردص يف عفدلاو «هدححو ءهّدر :قّحلا رطبف

 مهقوقح عفد مهاردزاو مهرقتحا ىتمو «مهؤاردزاو «مهراقتحا :سانلا طمغو

 سوفلا تناك ةلوضو لاق ولا :بحاضلا ناک املو اهب ناهتساو ءاهدحجو

 :ةلطعبلا سوقنلا اميسالو هاه ينل ةلوصلا كلت ىلع ةلوصلاب هل رقت ال ةربكتلا

 .اهلطابو اهربكب قحلا ةلوص ىلع لوصتف

 اهلباقي الف ءاهل هدايقناو «قحلا ةلوصل دبعلا ع وضح :عضاوتلا ةقيقح ناكف

 ."هيلغ هتل وصب
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CQ 2252 2 قحلا نع فراوصلا ## 

 هتعاط نع اًجورخو «ادانع هللاب رفكلا ىلع سيلبإ لمح يذلا وه ربكلا

 .مهءانبأ نوفرعي

 ىلع قدرصوو نرمو درهلا .دحل اذهلو" ٠ يمي نبا مالسإلا خيش لاق

 , .غاوهألا نم كلذ ريع و ةوسقلاو دسحلاو ربكلا نم مهس وفن یف امل ؛مهلطاب

 بیر اب قيلذك رهو وحلا لوق نع فراوسلا دسأ ربكلا نأ نيس اذهبو

 بطر .قكل نع اسو مهسا اماباو اهضاوت س دنقلا مهق ىا لآ انآ

 .لاكشإلا دراوم يف اميسال ؛قئاقحلا بلطو مهلوقع ةعجارم نع نوفكنتسي ال كلذلف

 ربكلا مهلمَح امو ءاهفعض مهل رهظ امل نوقتملا اهنع عزن يتلا لاوقألا رثكأ امو
 صقنلا مهب نظي نأ ةيشحو «عابتألا راثيإ مهلمَح الو «لطابلا ىلع رارصإلا ىلع

 .قحلا ىلإ لاقتنالاب «قحلا ديزمل مهقيفوتو «مهتعفر بحوي ام ىلع مهوتس

 ام لحل لوق ىلإ .لوق نم تاسنالا لافتتار" بل نبا مالسإلا خيش. لاق

 هيلع هعم ةجح ال لوق ىلع هرارصإ فالخب «هيف دومحم وه قحلا نم هل نيت

 ١ صض) "قطنملا ضقت" ۲۷(.

 )١١5/5(. "ىربكلا ىواتفلا" (*



٠ 

 م قحلا نع فراوصلا ب الل

 ةداع درجمل لوق ىلإ لوق نع لاقتنالا وأ «هتجح تحضوت يذلا لوقلا كرتو

 . مومذم اذهف «ىوه عابتاو

 نأ نظي نأ اهب اًعافترا هسفنب بهذي هلعجُيو ءاًرورغ هبحاص المي ربكلاو

 مهؤاوهأ مهيف قيمكحيتما اذإ ءاوهألا لهأف' : لا همحر يبطاشلا لاق

 نم ةعجارم مهّلوقع اوعجار الو ءائيش مهراظنأ فالح اودعي ملو «ءيشب اولابي مل

 ىلإ تافتلالا مدع ىلع كلذ مهلمحو «يهفلاخم اورقتحا نوريكتملا ءال وهف

 .مهتهج ريغ يف نوكي نأ قحلل اًداعبتسا فلاخملا لوق

 دره هل لصحتف ؛ريغلا نم ىلعأ هسفن ىري ربكتملاو' .(7يذوجلا نبا لاق

 بل دوعسم نبا ثيدح يف امك ناطيشلا خفن كلذو «هدقتعا ام ىلإ هل نوكرو حرفو

 :هرمه لاق .«هخفنو هثفنو هزمه نم ؛ناطيشلا نم ذوعتي ناك هنأ» :هلكَع ىبتلا نع

 .ءايربكلا :هخفنو .رعشلا :هتفنو .ةتوملا

 اهنم" :©9-سوفنلا هيلع يوطنت ام ةقيقح اًنيبم- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ؛ميقتسملا طارصلا كولس تاوفو «عابتالا ةقبر نم لالحئالا ىلإ عبطلا ةقراسم

 .(5593/797) "ماصتعالا" )١(

 .(۲۲۲/۲) "بابلألا ءاذغ ةطساوب ةرصبتلا" (؟)

 .ةعباسلا ءاتفالا ةعبط )١۲١/۲( "هيقتسملا طارصلا ءاضتقا" (۳)



١ 
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 دجأ كو ا هيلا همحر- يروباسينلا نامثع وبأ لاق امك :ناكمإلا بسحب

 "سفت يف ركل الإ ةنسلا نم اعيش

 نع لإ فرار ہیر ترس ىلع كرا يلي ليس حار لو
 ام اذهف ارم ناک نإو یاب لوقي نأ رف ايأ 5 تلا ساو ههترطف تفرحلا

 .ءاوهألاو عدبلا لهأ ىلإ قحلا ةبسن رابتعابو «هسفن بدذهتت مل نم رابتعاب وه

 بذهتت ْمَل نم رابتعاب وهف "رم خلا :مهلوقو' :©”يناهفصألا بغارلا لاق

 .هضرم لزي ملو «هسفن

 لالَرلا ءاَمْلا هب اًرُم ذج ضيرم ٌرُمِمَف اذ ُكَيْنَمَف

 لعجو» : لاق امك .ًاليقث ناك نإو ّقحلا بيطتسي هّلإف لمك نم اّمأف
 . نيلآملا مظعأ زاح دّقف هسفن بل و ا حلصأ نمو .«ةالصلا يف ينيع ةرف

 :(27لاقف ءاوهألا لهأ ىلإ هتفاضإو هتبسن رابتعاب ليقث ّقَحْلا نأ يبطاشلا نيبو

 ةعيرشلا فيلاكت تحت لوحدلا نأ ةبوتلا نع -عدتبملا :ينعي- هدعب ببسو'

 لقثيف «تاوهشلا ليبس نع رداصو «ىوهلل فلاخم رمأ هنأل ؛سفنلا ىلع بعص
 ."هفلاخُي امب ال اهاوه قفاوي امب طشنت امّنِإ سفنلاو يق ىحلا نأل ؛ادح اهيلع

 ىح ةيبرتو ةضاير ىلإ جاتحت يهف حلا لوبق ىلع هسفن بذهتت مل نمف
 هل داق سلا فلا

 ةعومجمو ظوزاثرألا بيعش هححصو 0934 18: مقر ”*9//190"ه), هدنسم یف دما هاۋر )١(
 .قيقحتلا

 .(5١١ص) "ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا (؟)

 ) )۳"ماضتعالا" 5/1١١ ١7(.
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 2 قحلا نع فراوصلا 202070000111111 مضض ملل

 هتاداع نم هفلأ ام كرتي الو «هعابط نع لت ال رشبلاو" :يباطخلا لاق

 .ةديدشلا ةحلاعملاو ةقيلبلا ةضايرلاب الإ

 ال دقف ةيصعملا تداتعا اذإ سوفنلا نإ" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 دبعلا غلبي ال :ليق امك «حابملا نم اهبراقي ام كرتب الإ اديح اًماطفنا اهنع مطفنت

 ال اًنايحأ اهنا امك ءلالحلا نم اًزجاح مارحلا نيبو هنيب لعجُي ىح ىوقتلا ةقيقح

 اذهلو «ةرات عقي اذهو «ةرات عقي اذهف «ةلمج اهكرتب ال جيردتب الإ ةيصعملا ك رت

 ءايشأ يف ةصحرلا ؛ةعاطلا نع ةرفنلا هنم يشح نمل 4# يتلا ةنس يف دحوي

 هل بحتسي ام ضعب نع يهنلا هربصو هناميإب قثو نملو «مرحُملا نع اهب ينغتسي

 ."لضفألا لعف يف ةغلابم هكرت

 .©20-ةّراضلاو ةعفانلا مولعلا عاونأ ركذ نأ دعب- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةحيحصلا اياضقلاو «حيحصلا ملعلا سفنلا داتعت كلذ ةفرعم ىلع نامدإلا ىفف'

 ُدوعتو «كاردإلاو نهذلا حيحصت كلذ يف نوكيف ؛ميقتسملا سايقلاو «ةقداصلا

 . كلذ قوف يه يتلا ةقرعملا ىلع كلذب نيعتستلا ءهلوقتو قلل ملعت انآ سلا

 هيفلاخُم نم هريغ مالكب لابم ريغ هارت كنأ :ملعتُمْلا ربك تامالع نمو
 هعمس ىعري ال «بلقلا بئاغ دسحلا رضاح هارتف هترضحب مهدحأ ملكت اسوا

 .هفلاخُم مالك ىلإ

 .(۲۱۸/۱) "ثيدحلا مالعا" )١(

 .("8/5) "ىربكلا ىواتفلا" (۲)

 .(۱۲۸/۹) "ىواتفلا عومجم" (۳)
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 الل I, 0 AS 7 72 ی تب خب قحلا نع فراوصلا ر

 ريغ دنع سيل مولعلا نم اعيش هدنع نأ ىري هنأ :مّلعتملا ربك تامالع نمو
 .هدنع امل حيقنتلاو حيحصتلاو ةدازتسالا نع كلدب ينختسيف

 وه هربك بابسأ نم لعلو «هلاح ةقيقحب لهاج هنأ كش ال ربكتملا اذهو
 ءافكألا طلاح ول اذهو ؛هيلإ هنم لهجأ ةعراسمو هيلع هدنع ملع ال نم فوكع

 ا

 ديلا بلع :هبابسأ ىوقأ نمف :بابسأ ربكللو" :'"0يدرواَمْلا نسَحْلا وبأ لاق
 ."ءافكألا ةطلاخم ةلقو ءرمألا ذوفنو

3E E CR5م 3  

 اد نس "كولسلا ررد"(١



٤ 

 الل

 يتلا ةبترملل ّمدآ ُسيلبإ دسح دقف ؛ةيصعم لَّوأ ىلع ثعابلا وه :دسَحْلا

 تاج ةيلعو شرا ةفالحخل هللا هافطصا ثيح ؛اهكردأ ل ةضقاو اهل

 نع جورخلا ىلع سيلبإ كلذ لمحف «هل دوجسلاب هتكئالم رمأو اهلك عامكألا

 .هللا ةعاط

 كلك دحيم اس ةوبلا دححو لاب رفكلا ىلع دوهيلا لمح يذلا وس :كسحلاو

 نييمألا نوثدحي اوناكو ةاييدمحم انيبنب ةراشب مهدنع «-باتك لهأ- دوهيلا نإف

 اقدس, انه هلا لوسر هلأ اوملع نفل جرح اًملف «هجورخ برقب برعلا نم

 هنأ هنبا يف مهنم دحأ يرتمُي ال امك كلذ يف نورتمُي ال ةرهاظ هتوبن لئالد اوأرو

 را 4 شان نهري امك توفر بتکلا مهلتيتاء لاو اًئيقي هتفطن و هنبا

 امَّنِإو مهسنج نم نكي مل هنأ وه «هب رفكلاو هبيذكت ىلع مهلمَح يذلا نكلو

 .اًيبرع ناك

 ال فيكف ؛-بونذلا مظعأ وه يذلا- اب خلا ىلع يحي كسلا ق اذ[و

 !!؟هنود وه ام ىلع لمحي

 ةياقولا ةياغ هيقيو «زارتحالا ةياغ ذسحلا نم زرت نأ ذبعلا. ىلع هيضئاواو

 .سوفنلا يف زوكرمو نماك هنأل ؛هنم هنطاب رهطيو
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 كلذو «دسحلا" :2'دسحلا ريثأت ةقيقح نايب يف يملعملا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 كللذل افا رتعا نوكي قحلا كلذب هفارتعا نأ ىريف قحلا ريب يذلا وه هريغ ناك اذإ

 ريثك هعبتي هلعلو «سانلا نويع يف كاذ مظعيف «ةباصإلاو ملعلاو لضفلاب نبا

 ولو ءاملعلا نم هريغ ةئطحخُت ىلع صرحُي نم ىلإ نيبستنملا نم دجتل كنإو «مهنم
 ."سانلا دنع مهتلزنم طحل ةلواحُمو ھل هنم ادسح «لطابلاي

 طمت لك نم ءافكألا" : ”ليق امكو «نارقألا نيب دساحتلا عقي ام اًبلاغو

 ناك اذإ عقي ال ام «نارقألا نم هب يلدُملا ناك اذإ قح لا در نم عقي كلذلو

 .هقوف وه نم وأ هحيش هب يلدُملا

 براقت نم وأ «نارقألا نيب دسحلا دحوي ام رثكأو" :"7نابح نبا متاح وبأ لاق

 :ةبححلا الإ اهدسحي ال ةبجحلا نأ امك «ةبتكلا الإ اهدسحي ال ةبتكلا نأل ؛لكشلا

 هدسحي وأ ءاهيلع هضغبي نم اهيف دجو الإ ايندلا هذه بتارم نم ةبترم ءرملا غلبي نلو

 . دناعم مصحت ةساكلاو «اهيف

 عقي ام فاصنإلا نم ةعناملا بابسألا نمو" :-هللا همحر- يناكوشلا لاقو

 اذإ هنإف «ةيويندلا وأ «ةينيدلا ةسائرلا يف وأ «لئاضفلا يف نّيبراقتملا نيب ةسفانملا نم

 امهنم دحاو لك لمحي دح ىلإ تغلب ةسفانملا تقرتو امهفنأ يف ناطيشلا خفن

 )٠۹٥/۲(. "ليكدتلا )١(

 .(457 ص) "كولملا جارس" (۲)

 ١71(. ص) "ءالقعلا ةضور' (۳)

 ۹۱-١۲(. ص ) "برألا ىهتنمو بلطلا بدأ" )٤(
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 به قحلا نع فراوصلا RRR ل

 ىلع اًيراج اًحيحص ناك نإو «كلذ نم نكمت اذإ رخآلا هب ءاج ام دري نأ ىلع

 ملعلا لهأ نم ةعامج اهيف عنص بئاجع ليبقلا اذه نم انعمّسو انيأر دقو

 «لطابلا لادجلاب هولباقو «قحلا نم مهضعب هب ءاج ام اودرو «توغاطلا لهأ عينص

 . لتاقلا ءارملاو

 نأ :ةصالخلا و" :27هللا همحر- نيميثعلا حلاصلا دّمحُم ةمالعلا اندلاو لاقو

 «ملعلا ةبلط و عاعلعلا نب دحج وپ ام 1 هنأ قس الا حمو (ميمذ ولخ ةا

 نكل ءاهيف هك راش نم دسحي ةنهم يذ لكو «ضعبلا مهضعب راجتلا نيب دحوي

 ىلوألا ناک هنا عم دشا ملعلا ةبلط نيبو علكشأ غاملعلا نب هنأ ياس الا عم

 لامك ىلإ سانلا برقأو دسحلا نع سانلا دعبأ ملعلا لهأ نوكي نأ ردحألاو

 .'قالحألا

 .ناسيلسلا رصان نب دهف عمج ۷٤( ص) 'ملعلا" تانك )١9(



 «بزحلاو ميظنتلا ءاول تحت اًحردنمو ءاًبّرحتم ناك اذإ لحرلا نأ كش ال

 وضعلا دّيقُت اهَّنأ كش ال طباوضلا هذهو «بزحلا رطأو طباوض نمض لمعي هل
 هلاوحأ لقأو ءاهثالطب هل رهظ اذإ هئاطحأو بزحلا لطاب نم ريثك نم رّرحَتلا نم اهيف
 ةحلصم عم ةمزالتم اهّنَأ مهوت امير يتلاو ءبزحلا ةحلصم مّهوتل ةاعارم توكسلا

 .مالسإلا

 تاميظنتلاو بازحألا تادايق نم ريثك ىدل ديدش ولغو فّرطت لصحو

 كلذو ؛ةعامجلا ىلع اجورخ هلعف نوري ثيحب «مهلطابل ركْذُملا عم مهلماعت يف

 ةعامج وه مهّيزح نأ نويبزحلا ءالؤه ىري ثيح ؛ةعامجلا موهفم يف مهفارحلال

 :ةملسملا

 يف ايضام بزحلا ىرت «بزحلا لطاب عم لماعتلا يف ةيبلسلا هديك بيس و

 نم ررحتملا ىنسلا امأو هلع رع ام للعارارصإ الإ تقلا ديرو امو تسلا نع هلع

 نمو فلّسلا موهفمب ةعامجلا ىّتعم هقفيو ملعي يذلا «تاميظنتلاو بازحألا قر

 تساي لآ رسا امو دنع رمألا لهسأ امف ذ ءاعرش هتعاط بجت

 .هنسحأ عبتيف لوقلا عمتسي 4 هللا بقري لب ؛بازحألا تارثؤمل عضخَي ال «هل

 وادب ل لگ هفرسرإو طيش ركل زكية دست ىلع وومسأ دیکر
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 ب قحلا نع فراوصلا RRR RRR أ

 دحاولا بزحلا یگ عمتجا ةهبشلا هله اببسب و ةلمش تشن الو ب زحلا عمجب

 .ضعبل اهضعب ةّداضم عم جهانملاو دئاقعلا نم طيلخ

 قر ف وح ٠ه عوضخلاو ّقحلل دايقنالا مدع بابسأ ةلمج نم ةبيتق نبا ركذو

 .بزحلا

N 0 55 

 عمج تيتشت اضيأ -هتحيصن لوبق : ينعي - قللذ يفو ' کلا ههج رح لاقف

 الإ كلذب بيطت ال سوفتلاو «ةلحنلا هل مهثدقع ناوخإ فالتحاو ماظن عاطقناو

 ."هاحتو هللا هغ نم

 ةفئاط ىلإ نيبستنملا نم ريثك هب ىلتبب اذهو" :''ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 سيئر ىلإ وأ «مهريغ وأ «ةفوصتملا وأ ةهقفتملا نم نيدلا وأ «ملعلا يف ةنّيعم

 الإ ةياورو اًيأر نيدلا نم نولبقي ال مهّنإن تل 8 ىبنلا ريغ نيدلا يف مهدنع مظعم

 مالسإلا نيد نأ عم «مهتفئاط هبجوت ام نوملعي ال مهنا مل : يهتفئاط هب تءاج ام

 ريغ ةفئاط وأ صخش نييعت ريغ نم هايأرو ةياور :اقلطم ّقَحْل ابتا بحوي

 ." 5 لوسرلا

 بلاط يلع بجي" : هللا همحر- نيميثعلا حلاصلا دمحم ةمالعلا اندلاو لاقو

 ؛ةنيعم ةفئاط ىلع ءاربلاو ءالولا دقعي ثيحب ةيبزحلاو ةيفئاطلا نع ىلختي نأ ملعلا

 اوسيل حلاصلا فلسلا «فلسلا جهنم فالخ كش ال اذهف «نيعم بزح ىلع وأ

 ١١(. ص) "ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فالتحالا" )١(

 .ةعباسلا ءاتفإلا .ط )۸٦/١( "ميقتسملا طارصلا ءاضتقا" ()

 .(۸۱ ص ) "ملعلا" باتك (۳)
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 1 ' RRR ظ aT قحلا نع فراوصلا <

 نييس مكس وه : 4 هللا لوق تح نووضني ءدحاو بزح مه لب اًبازحأ م وا ا

 .[۷۸:جحلا] 4 لَ نم

 يف ءاج ام بسح ىلع الإ «ةاداعم الو «ةالاوم الو «ددعت الو «ةيبزح الف

 ءاهحيتم ررقي تیس ةقئاطأ باح م الك ساقلا نمف ةةكسلاو :يناتكلا

 يماحيو هل "لبلد نوكت دقو هيلع "يلد نوكت دق ىتلا ةلدآلاب هيلع لدعسو

 :ًادبمب ذحأيو ءاهنم قحلا ىلإ برقأ اوناك نإو ىَّنَح «هاوس نم للضيو ءاهئود

 كل نقوكب تأ نيب اطسو كاتم نآل :كييع ذيع الهو "يلع وهف يعم سيل نم'

 و يبل نأل «كعم ةقيقحلا يف وهو كيلع نكيلف «قحلاب كيلع ناك اذإو «كيلع وأ

 ةيبزح الف ءملظلا نم هعنمت نأ ملاظلا رصنو .(اًمولظم وأ اًملاظ كاخأ رصنا» :لاق

 . مالسإلا يف

 ؛ةملكلا برح ثعب ةيبزحلا ىفو" :' 'ديز وبأ هللا دبع نب ركب ةمالعلا لاقو

 .هفلاخي ام درو بزح لك لوصأل حيحرتلاو راصتنالا لماوع بصنب

 انريغ لوقو ءأطخلا لمتحي ال باوص انلوق' :ىلوألا اهتريس يف ةيبصعلا دقعف

 يف عضولا نم تئكش ام ذخف «رحآ خالسم يف ويلا ينأي ؛«"باوصلا لمتحي أطح

 اذكهو ... بزحلا عقاو ىلع اهب ليلدتلا ىلإ اهتلالد نع اهقانعأ يلب صوصنلا لامعتسا
 درلاو «هيف ةعامجلاو بزحلا عقاول ةنسلا نع ثحبلاو «ةلدألا دييشتو دبيأتلا دوهح نم

 ةملكل مادختسا اذهو «ةعامجلا كلتو بزحلا اذه نيد نيدلاف «فلاخملا ىلع

 !!هتعامجو بزحلا عقاول :يأ "عقاولل نيدلا"

 رقيف «ةنسلاو باتكلا :عرشلا نازيمب نوزوملا عقاولل نيدلا نأ ٌيوسلا ُقَحْلاو

 )١( 47ص) "ةيمالسإلا تاعامجلاو بازحألاو قرفلا ىلإ ءامتنالا مكح" ١(.



 تاو

 8% قحلا نع فراوصلا 2552221 اخ مت

 اهابأي رطأو دودح نم هل مسُر امب بزحلا بلاق يف ال «يفني ام ىفنيو ق ا

 ."ةوبنلا جاهنمو «عرشلا نازيم

 ال نّمع هنامتك ىف اوعس املاط يذلاو «نييبزحلاو ةيبزحلا رهأآ رهظ املو

 نم نأ ىوعدب مهتيبزحل نوعقري كلذ دعب مهارن ,مهميظنت دسفي ال یّتح هلبقي

 .ةعامج وذ بزحتم رمألا ةقيقح يف وه ةيبزحلا ركنيو براحي

 عمتحا نم نيأف «فوشكم لياحتو «حوضفم فافتلا اذه نأ كش الو

 لهأ ةقيرط ىه امك ؛ةنسلاو نانكلل اغا امو ؛قظاوت ريغ قمع قحا ىلع

 اوبصنو اًبزح اوئشنأ نيذلا كئلوأ نم -اهبراغمو ضرألا قراشم يف ؛ةبطاق ةنسلا

 اومزتلاو «ةعاطلاو عمّسلاو ءالولاو -(دهعلا وأ) -ةعيبلا هل اوبلطو ءاريمأ مهسفنأل

 ىلع نوداعيو نولاوي اوراصو «ةّنسلاو باتكلل ةفلاخُم تناك ولو «بزحلا لوصأ
 بزا

 -دمحلا هللو- ةمألا هذه نأ :انه دوصقملاو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .هٌدريو ؛لطابلا نم لطابلا لهأ مالك يف امل نّطفتي نم اهيف لزي ْمَل
 نم ةياورو يار لطابلا درو قحلا لوبق يف نوقفاوتي هب هللا مهاده امل مهو

 . ؤطاوت الو «رعاشت ريغ

 لاق نم بسنيو «دهعو ةعيبو ريمأو مامإ هل هميظنت نأ ركني نم انيأر دقو
 .كلذب مهريعُي ذحأ هموق عم فلتخا املف «ناتهبلاو ةّيرفلا ىلإ كلذ

 ۴۹ص ”تييقطنملا ىلع درلا" )١(



 ه أ

 1 ا قحلا نع فراوصلا ©

 نم هاشغي امب ميظع بلقلا ىلع اهررضو «مولعم يصاعملاو بونذلا مؤش

 نع دعبأ اذه لثمف «لقعلا فعض بجوي يذلا بلقلا فعض بحجوي امم نيل

 .همازتلاو هتدارإو هبلط نع ًالضف «قحلا رّوصت

 ىري الف هينيع ضمغي ناسنإلا نأ امك" :“ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 رصبب ال بونذلا نْيَر نم هاشغ امب بلقلا كلذكف ىمعأ نكي مل نإو ایش

 ."رفاكلا ىمعك ىمعأ نكي مل نإو «ّقحلا

 ةملظلا تيوق املكو «ةملظ ةيصعملاو ءٌرون ةعاطلا نإف" :ميقلا نبا لاقو

 عشاي الآ ونهو ةكلّهُمل رومألاو «تالالضلاو عدبلا يف عقي ىح «ةئريح تدادزا

 . هدحو يشمي ليللا ةملظ يف جرح یمعاک

 يف ةصاخلاب رثؤت اهّنأ -يصاعملا :ينعي- اهتابوقع نمو" : اًضيأ لاقو

 عيطملا لقعو الإ ءصاع رحآلاو «هلل عيطم امُهدحأ ِنْيلَقاع دج الف ؛لقعلا ناصقن

 باطحخ دجت اذهلو «هنيرق باوصلاو «دسأ هيأرو حصأ هركفو «لمكأو رفوأ امهنم

 یھ تاعا 019

 ۸۳-۸٤(: ض) "قاكلا باوجلا" (؟)

 .((۲۳ ص) "يقاكلا باوجلا" (7)
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 ل

 4 بتبلَذْلا يلؤأتي نومو 88 :هلوقك «بابلألاو لوقعلا يلوأ عم وه امّلإ نآرقلا

 .[۹۷١:ةرقبلا]

 [١٠٠:ةدئاملا] #4 توخي لمل بنبلألا يلؤأكي هلل اونا # :هلوقو

 . ريثك كلذ رئاظنو "ا :ةرقبلا] 4 بلآ أولو ل ER امو :هلوقو

 هد: قحلا نع فراوصلا

 مهدعب نم نإف «بونذلا نع دعبأو هلل ىقتأ ةلضفملا نورقلا لهأ ناك املو

 .قحلا ةباصإو «ملعلا قيقحت يف مهتود ناك

 مهنيدو مهايند حالصإ يف نيمدقتملا لامعأف" : هللا همحر- يبطاشلا لاق

 مولعب ةباحصلا يجی «دعقأ قيقحتلا يف مهمولعو «نيرحأتملا لامعأ فالح ىلع

 ."نآلا ىلإ اذكهو مهيعباتك اوسيل نيعباتلاو «نيعباتلا قة نيل ةعيرشلا

 ةبسنلاب رمألا اذكهو ءاذه يف بجعلا رصبأ ؛مهلاوقأو «مهريس علاط نمو

 قف هلثم حلاص لجر هللا دبع ابأ نإ" : "دما مامإلا يف يسيباركلا لاق

 "ىلإ ب

 .هايإ كيفكت وأ «قحلاو ملعلا نم دوقفملا بلجتو «دوحجوملا ظفحت ةعاطلاف

 ."ملعي مل ام يفك ملعي امب لمع نم :" "هللا همحر- ةنييع نب نايفس لاق

 .هب عافتنالا ةكرب قحمتو «ملعلا نم دوسولا بهذ سلاو
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 والو 'تاقفاوملا" )١(
 .(1١6/؟) "يذمرتلا للع حرش" (؟)

 .(14717//) "ءالبنلا مالعأ ريس" (؟)



 : قحلا نع فراوصلا <

el "4 ) كود 

 نط دوعسم نبا لاق 0 1

 . اهلمعي

 سانلا ةي تقاعي مم لعج هناحبس هللاو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 هنأ دم لب لع ع و | اولاقو :هلوقك «عفانلا ملعلاو ىدهلا بلس بونذلا ىلع

 .[۸۸:ةرقبلا] © مهرفُكب

 3 انک ا دش فأ بَ اي نومو ال تا اذإ اهن 5 e امو :لاقو

 ١ -11١[. ةنماسنألا] ر أ هدي أوم
 ٠١[ :ةرقبلا] 4 اَضَرَم هلا مهَداَرَف صر مهبول 5 نوي :لاقو

 "[ه:فصلا] 4 مهبول هلأ عازأ اغار او :لاقو

 ؛نيحلاصلا هدابعو نيقتملا ءايل وألا بولق ىلع حتفي هللا نأ بير الف" :"7لاقو

 ءمهريغ ىلع هب حتفي ال ام «هبح ام مهعابتاو ههركي امم مهبولق ةراهط ببسي
 .(هباتك يف دبع هلا هيت ۇي مهفلا» : يلع لاق امك اذهو

 .(ملعي مل ام ملع هلل هثروأ ؛ملع امب لمع نم» :رثألا يفو

 ام أولم ا وو :هلوقك «عضوم ريغ يف كلذ ريغ ىلع نآرقلا لد دقو
 يدم اًميِظَح اجا اتد ني مهنيا ال هه تيت داو ه1 15 و ب رك

 اار هللا هيدهي هب رمؤي ام لعف نم هن أ ربحا دقق .[-7<:ءاسنلا] 4 اًميِقَتَسُم لس

 .امهيك سف
 بو

 )١( مقر ”دهزلا" يف عيكو هاور )۳۲۹(.

 )۲( "ىواتفلا ع ومجم" )١5/١57(.

 )۳( "ىواتفلا ع ومجم" )۱۳/۲٤١(.



 ا

 ,[١؟:فيهكلا] # ىذه رهتدزو مهيب ادم ا :لاقو

 . [ ١ :ةرقبلا] 1 ی قش هن يمال بتكلا كلذ :ىلاعت لاقو

 . [٠٠:ةيئاجلا] 4 توُنِقوُي موق سرو دش ل اَن ٌرْكَصَب ادل :ىاعت لاقو

 ." [؟ ١:فارعألا] نوم رّوقل ةمحرو ىدهو ڪير نم اصب اده :ىلاعت لاقو
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 يدادهلا لاؤس نع ّيلفغلا ١-

 ف نأ آر نامو لهآ نمو هلبقأ نم لضخ ندع ريفك ىف لقاعلا رظن اإ
 .هتنطف و هئاكذو هتباجنب قوزع ناك ءالؤه نم

 لضفتملا وه هناحبس هللاف ؛ٌقحلاو ةيادحلا ىلإ هبحاص دوقي ال هدحو ءاكذلاف

 .[؟ 107 :ةرقبلا] # ای نك یب ا يڪو مهتيادهب نيدتهملا ىلع

 نب ءاربلا لاق «مهيلع هلضفو هللا ةمعنب نوفرتعملا ةيادهلا لهأ هب رقي ام اذهو

 بارتلا ىراو هتيأر دقلو «بازحألا موي بارتلا انعم لقني يب يبتلا ناك :هفذ بزاع

 لهآ نع هللا لاقو .«انيلص الو انقدصت الو ءانيدتها ام تنأ الول» :لوقي هنطب ضايب

 .[؛:فارعألا] ا اَسَدَه نأ و یی اك امو اذهل اتد ىذا ہی دم اواو :ةنجلا

 «براقتم وتسم اهيف ضراعتلاو فالتحالا «لاكشإ عقاوم رومأو لئاسم كانهو

 اميف مكاحلا ملاعلا يداحلا نم ةيادحلا بلط نم دبالف «هبلاط ىلع اهيف قحا هبتشيف

 .سانلا هيف فلتح

 يادتبالا ىف هرمأ هبتشيو ءيشلا لكشي دقو" : 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 قيرطلا كولس وأ ءهيلإ راقتنالاو هؤاعدو هؤادهتساو «للاب ةناعتسالا لصح اذإق
 هللاو «هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىده اهكولسب رمأ يذل

 | "ةصلا" )۱/۹٥(.



 ه7

 ظ

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي

 ,ىدحلاو ملعلا نم هلأسي ام ىلإ رقتفم دبعلا نأ ءرمألا ةقيقحو" : ”اًضيأ لاقو

 !يدابع اي» :لاق امك «هلديو هللا هيدهي هيلإ راقتفالاو هللا ركذبف «لئاس بلاط

 2 قحلا نع فراوصلا

 .«مكدهأ ينودهتساف «هنيَده نم الإ لاض مكلك

 رطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر َمُهْللا» :لوقي 4 يبتلا ناك امكو
 ,نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مکحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ؛ضرألاو تاومسلا

 . ( ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدهت كْنِإ ؛كنذاي قحا نم هيف فلتخا امل يندها

 مالكو هللا مالك يف رظنلا نمدأو «هللا ىلإ دبعلا رقتفا اذإف" :©”لاقو

 . ىدملا :قيرط هل حتفنا لسم ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا مالك و هلوسر

 فقوت هيلع يفخ نمو .دعبتا كلذ نم ءيش يف قحلا هل نيت نمف" : لاقو
 :كللذ قسحأ نمو لا ءاعد كلذ ىلع نيعتسي نأ يغبنيو هل هللا هنيبي یتح

 نم ماق اذإ يب يِبَتلا نأ» : اضن ةشئاع نع "هحيحص يف ملسم هاور ام

 ؛ضرألاو تاومسلا رطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر هللا :لوقي يلصي ليللا
 امل يندها «نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع

 ضس طارص ىَلِإ ءاشت نم يدهت كّنِإ كنذاإب ٌقَحْلا نم هيف فلتخا

 .[؟؟ :صصتقلا] 4 ليتل لج ليلا اوس ىنيرهي نأ توو ر یوا: لا یسوم نع ىلاعت لاق

 )١( "ىواتفلا عومجم" )٤/۳۹(.

  (۲)"ىواتفلا عومجُم' 8/5١٠ ١ ١

 )۳( "ىواتفلا عومجم" )۱۰۳/۱۲(.
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 دنع ملعلا يف رظاثلا نإ" : للا همحر- يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 دب نأ تعي نيلوقلا دحلا هع مر مآ اذإ ت لكتلا وأ ءلمعلا ىَلِإ ةجاحلا

 ىسومل ىرج امك «هلاح هذه نم بيخُي ال هللا نإف ؛هنع ثحبيو «هبلقب قحلا

 يهب نأ تّ ىعإف :لاق ؛اهيلإ نّيعملا قيرطلا يردي الو نيدم ءاقلت دصق امل
 ."هاّنمتو هاجر ام هاطعأو هللا هاده دقو .[۲۲:صصقلا 6 ليتل اوس

 حصانلا قيفرلا كزوعأو «بولطملا مظع اذإو" :©'هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 .'ميهاربإ لعمب كيلعو ‹«تاومألا نيب نم كتمهب لحراف ؛ميلعلا
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 )١( "نآرقلا ريسفت ةصالح يف نانملا فيطللا ريسيت' )١/٠١(.

 "ةداعسلا راد حاتفم" (؟) )١/۳۲(.



 نأ ىحلا نع فراوصلا ش

 لمت را تامر اا انآ تل يذلا ملعلاو «قحلا غيلبت دبعلا كرتي دق

 بوضغملا دوهيلا لح وهو «لّرألا نم حبقأو عنشأ اذهو «هريغ ىلإ جرحي نأ هب

 .مهيلع
 َنوُرمْأَيَو َنَوُلَحْبي بدلا :هناحبس هلوقب ملعلاب لخبلا مهيلع هللا باعو

 1 / ءاسبلا| 3 دایک قف نم مَا هللا مهلتا ام اه کو للاب رسالا

 يلعلاب لخبلا وه يذلا لخبلاب مهفَصوف" :'”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."ربكألا دوصقملا وه ملعلاب لخبلا نأ ىلع لذي قايسلا ناك نإو «لاملاب لخبلاو

 هنإف ؛مثإلاو ةمالملا هقحلت هلعاف نأ نع ًالضف هئادأ كرتو ملعلا كاسمإو

 .هنايسنو هباهذو «هب عافتنالاو ملعلا ةكرب نامرحل ببس

 تومي نأ اما ثالث ىلتبا ملعلاب لخب ن "كرا نب هللا دبع لاق

 . اناطلس عبتي وأ هاست وأ «هملع يسهذيف

 )١( ض) ميقتسلملا طارصلا ِءاضتقا" ۷(.

(YT YT} 'مقر عماسلا باداو يوارلا قالحأل عماجلا 00 



 ا ب ا را نر نبا نر را رك بحي 45 ىقحلا نع فراوصلا مع

 هللا هات مل لو «هرشني لو «هملع نرخ نم نإف" :“”ميقلا نبا لاقو

 "و ريسولاو سلا ذي كهشي رمآ اهو ةةلمع سفح نم ءار تعم هياهذو اسب

 الساتر اكوايك ولو هني نأ قلب فراعلا رفسيلف ءاذه لجأ نسف

 كلذو ؛رومألا رئاس يف هيلإ ءادتهالاو هتفرعمو قحلا روصت نم نامرحلاب ىلتبُيف
 ڻنیدل رضا سانلا يف هتعاشإو 5 ارم مظعأ نه يذلاو (قحلاب عفتني مل هنأل

 عع اراض نأ دايعلا ىلع ةقتفشو «لطابلل اقاهزإو حلل ءالعإو للا

 ؛ةيادحلا باب هل حتفي هحصنو هميلعتو ريغلل هتياده نأ امك" اپ نبا لاق

 دق مملعو لا هاذه ةر ويك يلع اک هزيل سس + نم ءازجللا نإف

 ايز َمُهَللا» :هريغو يذمرتلا هاور يذلا ةا هللا لوسر ءاعد ىف امك ا اًيداه

 اًبرح «كلئايلوأل املس ؛نيلضم الو نيلاض ريغ نيدتهم ةاده انلعجاو «نامْيإلا ةنيزب
 .(كاداع نم كتوادعب يداعنو ؛ءكّبحأ نم كبحب بحت «كئادعأل
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 1١( "ةداعسلا راد حاتفم' )۱/.

  66صو "لسع لك ىلإ ةلاصر' ١١-١5( .ميظعلا دبع دمحم ةماسأ .د :قيلعت



 كاردإلا فعضو مهفلا ّملق ١-

 ام ىلع فقي دقف ؛قحلا يف رظانلا لقع فعض :قَحلا نع فراوّصلا نمو

 الف نحلل دشرملا يداملا ليلدلل ءاكذو ًالقع هنم دوجأ وه نمم هريغ هيلع فقو

 نم كردي الق .ءرحخآ صن اش ناب ةقلعتم مكحلا ةلالد تناك نإ اميسال «هرصبي

 .هريغ هك ردي ام نارتقالا اذه

 فطلو «زييمتلا نسحو «لقعلا ةدوجف «مهفلا بتارم يف نولضافتي سانلاو
 صتخُي «ةّينسلا هبهاومو «ةّينهلا هللا حئانم نم سفنلا ةرانإو «يأرلا بوقثو ءرظنلا

 “ هدابع نم ءاشي نم اهب

 سانلا لضافتت كلذك «رامثألاب رجشلا لضافتت امك":«اهّبنم نب بهو لاق

 . لقعلاب

 ليحلاو مكحلاو ءارآلا يف لوقعلا راثآ -اًعطق- دهاشن انإ" :"ينيرافسلا لاقو

 ."اهسفن يف لوقعلا توافت ىلع لدي كلذو ؛ةتوافتم اهريغو

 مدعو «همهف روصقل قحلا نع ضعبلا داح مهفلا يف لضافتلا اذه ببسبو

 .(٠ه/۲) "بيرألا ةفحت" فاريسلا ديعس يبأ مالك نم(١)

 ٤۸-٤۹(. ص ءال) مقر ”هلضفو لقعلا (۲)

 )٤۳۹/۲-٤۳۷(. "راونألا عماول"(*)
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  ERظ 7 قحلا نع فراوصلا  ROARالل ا

 ىمعأ ناك لقعلا مات ريغ رظانلا ناك ىتمف" :يناهفصألا بغاّرلا لاق

 نورنا ىلإ هل ايس لف عءرضبلا ىمعأ نارو ىرخب يرجيف «ةريصبلا

 دق لالهلل يئارتملا ةلزئمب ليلدلا يف رظانلاف" : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 . هرصب يف ىشعل هاري ال دقو «هاري

 ءانظو اًملع كاردإلا عيرس هللا یوق اک 3 :تاسنإلا ترکی دقو": لاقو

 ."اًنظ الو اًملع ال هفرعي الو «هریغ رّوصتي ال ام هب عطقيو قحلا نم فرعيف

 يئاوّسلا ةفيحُح ابأ نأ :كلذ نم ؛ادج ةريثك مهفلا يف سانلا لضافت ىلع ةلدألاو

 ؟نآرقلا يف سيل امم يحولا نم ءيش مكدنع له» :ه# بلاط يبأ نب يلعل لاق

 :  «نآرقلا يف ر هلا ديطعي اف لإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ال :لاقف

 باطخب هباحصأ بطاح يبا نكي ملو" :””ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نع "نيحيحصلا" يف امك «ضعب نم همالكل اًمهف لمكأ مهضعب ناك لب «هنومهفي ال

 كلذ راتخاف ءةرخآلاو ايندلا نيب هللا هرّيخ اًدبع نإ» :لاقّدكَي هللا لوسر نأ ديعس ىبأ

 عدلا لور اي انلاوهأو اسقا كيدفن لب :لاقو ركب وبأ ىكبف .(هللا دنع ام دبعلا

 :ةرتخآلاو ايندلا نيب هللا هرن ادع 7 هللا لوسر ركذ نأ نوبجعُي سانلا لعجف

 )١( ص) "ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا ١5١7(.

 )۲( ص) "قطنملا ضقن' 4 "(.

 .(51/6) "ةنسلا جاهنم" (۳)

 )١١١(. مقر يراحبلا هاور(؟)

 )٥( "ىواتفلا عومجم" )۲٥۳-۲٣۲/۱۳(.
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 ."هب اتملعأ کب وبأ ناک و ءریخملا وه ة5 هللا لوسر ناكو :لاق

 ابأ ّنكل «هيلع لدي ام هظفل يف الو «هنيعي مل اقلطم اًدبع ركذ 45 يبنلاف
 ."دبعلا كلذ وه هنأ ملعب لوسرلا دصاقمب هتفرعم لامكل ركب

 ils لاوقألا تالالد تاهح نإف' :' ”ًضيأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 هناحبس قحلا حّنم بسحب «مالكلا هوجو مهفو ءاهكاردإ يف سانلا توافتي ءادح

 . هبهاومو

 ."سانلا نم ريثك ىلع ىفخت ةيفح تالالد هيف نآرقلا نإف" : ااًضيأ لاقو

 حداقب سيل ملعلا نم هيف ام غولب مدعو «صنلل ضعبلا مهف مدع نأ ملعاو

 ىلع صن دق عراشلاف «عراشلا ةهح نم نيبملا غالبلاو ماتلا نايبلا لوصح يف

 هش ام رال نم اهيلع ةلدلالاو "فعل اطياف اتمت كلاهما نم سض ام لك
 .راونألا كلتل راصبألاو لوقعلا ءافعض ةيؤر مدع عرشلا مزلي ال نكل ء«دوصقملل

 حبا صاب ةرات لصحُي ماكحألا نايبو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 سانلا ضعبل ضرعي دق يذلا صنلاب ةراتو ءدرجُملا يلحلا ّصنلاب ةراتو ءدكؤملا

 .هتمكحو هللا ةئيشم بسحب ةهبش هيف

 الأ نيبملا غالبلا طرش نم سيل هنإف ؛نيبملا غالبلا يف لخاد هلك كلذو
 اًنوافت ةتوافتم مهؤاوهأو سانلا ناهذأو «طبضني ال اذه داق جک ىلع لكشي

 .ةيناثلا يمالسإلا بتكملا .ط .("5 ص) "مالعألا ةمئألا نع مالملا عفر" )١(

 )۱۳١/۲۱١(. "ىواتفلا عومجم" (5)

 )77/١(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" ()

 .(ه1075- هاله /8) "ةنسلا جاهنم (؟)
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 ."هزجع وأ هطيرفتل امإ ؛هغلبي ال نم مهيفو «ملعلا هغلبي نم مهيفو ءاميظع

 .ةمكح هل عرشلا باطخ نايب ةوق يف فالتخالا اذهو

 ًاليلحت همّساب ءيش لك صني ناب فالتخالا لاز ول" :يباطخلا لاق
 يف سانلا ىوتسالو «قحلا بلط يف داهتجالا مدعو «ناحتمالا عفترال اميرحتو

 . مهريغ ىلع ءاملعلا ةليضف تلطبلو «ةدحاو ةبتر

 ,عرشلا قيقد يف وه الأ كاردإلا يف توافتلاو مهفلا يف فاالتخخالا اذهو

 امم ملعلا نم هنم سانلل دال امو ةرورض نيدلا نم ملعي امو نامُيإلا لئاسم امأ

 مهف نأل ؛نيفلكملا عيمج همهف يف يوتسي اذهف ؛حابيو مرحيو مهيلع بجي
 .فيلكتلا هب لصحُي ام مهف يف سانلا يوتسي اذهلو «نامزالتم ةّجُحْلا مايقو ل

 ىلع ةيراج ىه الو «دحاو نف ىلع تسيل تاكاردإلا نإف" :يبطاشلا لاق

 دتعي اهيف توافت ال اهّنِإف ءاهّبراق امو تايرورضلا يف بلطم لك يف يواستلا

 ال اًصاخ فيلكتلا ناكلو «ءىلطملا اذه رذعتل كلذ ريغ ىلع ةلدألا تعضو ولف «هب

 ."ةعيرشلا نع فتنم امّهالكو جرح هيف ام وأ «قاطُي ال ام فيلكت ىلإ ىَّدَأ وأ ءاماع

 طقسي اًنوافت ةتوافتم ماهفألا تناك ول ذإ" :©”-هللا همحر- يناعنصلا لاقو

 لو نيزومأم الو نفسم انك امل ةيربلا :كيداحألاو :ةيهلآلا تاراملا وهف هعم

 . "اًديلقت الو ءاداهتحجا ال ؛نیهتنم

 هوپ مالك نم امإ هذي فلك اع یاس مط نم فلكملل ديال" ۴ فو

 .(۲۱۸/۱) "ثيدحلا مالعا" )١(

 .(150/1) "تاقفاوملا" (۲)

 .(۸۷ ص) "داهتجالا ريسيت ىلإ داقنلا داشرإ" (۳)

 )٠١7(. "داهتجالا ريسيت ىلإ داقنلا داشرإ" (5)



 د قحلا نع فراوصلا ٠

 ناك الإو «مهفلاب الإ فيلكتلا هل متي ال هنأ ةرورضل ب هلوسرو هّبر مالك نم وأ

 ."تايعرشلا نم ءيشب بطاخم ريغ اروذعم

 هماكحأ ةفرعمو «هباتك ربدتب هللا رمأ نإ" :©)يمعنلا نيسح ةمالعلا لاقو

 رخأت نم نود مدقت نم الو «دحأ نود اًدحأ هب ىلاعت هللا صحي مل هعئارش هقفو

 ."دعتباو

 دبع نب زعلا هذح دقف ءهيف نوفلتخي امو :قوقلكملا'ةيف يوفسي اه طباق اأو

 لوصأ لئاسم يف داقتعالا وأ «نافرعلا بابسأ يف نوفلكملا ىواستي" :"هلوقب مالسلا

 زجعلاك «فيلاكتلا توافتل ةيضتقملا تافصلا يف مهتوافتل اهريغ يف نوتوافتيو «نيدلا

 «فعضلاو ةوقلاو «ةيرحلاو قّرلاو «ةبيغلاو روضحلاو «ةثونألاو ةروكذلاو «ةردقلاو

 لكل عرش ىلاعت هللا نإف «ةيهافرلاو ةرورضلاو «رقفلاو ىّتغلاو «برقلاو دعُبلاو

 ."هلاوحأب قيلتو هفاصوأ بسانت اًماكحأ ءالؤه نم

 قحلا اوبناجو قيرطلا اولض دق ءايكذألا نم اريثك ىرن اننإ :تلق نإف

 !؟كلذ ىف ٌرّسسلا وه امف ؛لطابلا اومزتلاو

 :باوَجلاف

 «-هنايب قبس امك- داه ريغ اقيرط مهكولس وه ءالؤه لالض يف رسلا نأ

 .قحلا كرد نیو مهن تلاح ريكو دانعو تبع نم يهتطاوب هيلع توطنا اب دك

 ةريجلاو ردقلا نيعب مهيلإ ترظن اذإ رحآ هجو نمو" :"ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .(۷۲ ص) ”باوصلاو قحلا جهانم يف بابلألا جراعم" ىر

 ١١-١١5(. :ص) "دصاقملا اسوا يف دئاوفلا" (۲)

 .(۱۱۹/۰) "یواتفلا عومجم" مر
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 [LU تا قحلا نع فراوصلا 5

 اهو ءاكذ اوتوأ مهب نا «مهيلع ذوحتسم ناطيشلاو «مهيلع ةيلوتسم

 عا آَمَه 4 :ةدئفأو اًراصبأو اًعْمَس اوطعأو ءاًمولع اوطعأ امو اموهف اوطعأو ؛ءاكز اوتوا

 اش م قاحو هلآ تاش a ES 3 د رش نم بدا 3 ٌمهَردصَأ لَو مهم اع

 5 “:فاقحألا] %4 نوء زه هي اوا

 ؛قالخأو دهز مهيفو ةنطفو ءاكذ مهل ناك نإو موقلاو" : ااًضيأ لاقو
 املإو ةمدقتملا لوصألاب الإ باذعلا نم ةاحتلاو ةداعسلا بحوي ال لوقلا اذهف

 هذه نودب ةيدارإو ةيلمع لئاضف ىتؤي يدلاغةةارإلاو اقل ةوق ةلزنمب ءاكذلا ةوق

 يأرلا لهأو «لوصألا هذه نودب هندبو همسح يف رق ىّنتْوي نم ةلزئمب لوصألا

 الإ اعيش كلذ هعفني ال ءالؤهو ءالؤه نم لكو ةرامإلاو كلملا لهأ ةلزنمب ملعلاو

 . رخالا مويلاو هلسرب نمؤيو هل كيرش الل هدو هللا كي نأ

 فعض هببس لقعلا فعض نأ وه:-اًدج مهم وهو- انه هيلع هيبنتلا يغبني اًممو

 8 هدصي أمي هيسفقن ىلع تسسلم وه دبعلا نوكي لئنيحف لاو ناميإلا

 .تالالضلاو ءاوهألا بوكر يف هل اًرذع كلذ لعجُي نأ هل زوجي الو «قحلا

 يفو :نیدلاب ملعلا لقو «لقعلا تعض اًذإو" نك !قييبزف نبا مالسإلا خيش لاف

 ةبحُم يف ناسنإلا طسبني امك «كلذ يف اهقمحب سفنلا تطسبنا ةبحم سفنلا

 ."هلهجو هقمح عم ناسنإلا

SDR FE FE CR 

 )( "ىواتفلا عومجم" )٥۸/۱۸(.

 .لقعلا ناصقن يف بونذلا رثأ يف كلذ نايب قبس (؟)

 .(١؟مخ/ه)' 'ىربكلا ىواتفلا" 27



 ةداعلاو فلالاو ةأشنلا 5

 :هتديقعو :«ناستالا ةيسغش ةغايص يف ريبك ريثأت اهل ةأشنلا نأ كش ال

 «تاداعو قالخأو دئاقع نم هدلب لهأ هيلع ام ناسنإلا لبقي ام اًبلاغف «هقالحأو

 نأ ضعبلا ىريو ءاضعب مهضعب عبتي ريط بارسأك سانلاو «هموق هيلع امب رثأتيو

 ثحبلاو رظنلا يف اًموي ركفي مل امّيرو «ةياوغو ةلالض هموق هيلع امم جورخلا
 .هدلب لهأ ريغ هيلع اميف

 دبعت تناك فيك يأرلاو لقعلا نم اهعم ناك ام عم أبس ةكلم ىلإ رظناو

 يذلا لالضلا لضأ بوكر ىلع اهتلمح يتلا يه ةأشنلا نأ هللا ركذف !؟سمشلا

 ام اَمَدَصَوْإم :ىلاعت لاق «ةيوس ةرطفو «حيرص لقع بحاص ىلع هلالض سبتلي ال

 . [4":لمدلا] % ترك موق نم تاک ا وا نود نم دبس تاک

 تاست ىتلا دئاقعلا :يأ" :؟'”هللا همحر- يدعسلا نَّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 ىح بيبللا بَل ُبهَدُو «لقاعلا لقع ىلع رطيست ةدسافلا بهاذملاو ءاهيلع
 "تابام ةيلع مسو لا هل نيب اه ةكرابلا بابسألا مس هل ضب

 )١( 4ص) "نآرقلا ريسفت ةصالخ ىف َناّنَمْلا فيطللا ريسيت" ١5(.
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 4 قحلا نع فراوصلا 6

 دق ةداعلا نإف أشنملاو ةداعلاو فلإلا عنام" : ”-هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 ىلع لجرلا ىبريف «ةيناث ةعيبط يه :ليق اذهلو ؛ةعيبطلا مكح بلغت ىَّتَح ىوقت
 ىلع همظعو همحل ىّبرتي امك اهيلع هسفنو هبلق ىّبرتيف اًريغص اهيلع أشنيو ةلاقملا
 اهتلازإ ديري ةدحاو ةلهو ملعلا هيتأي هن ءاهيلع الإ هسفن لقعي الو «داتعملا ءاذغلا

 هيلع بعصيو «لاقتنالا هيلع رسعيف ءاهعضوم نكسي نأو «هبلق نم اهحارحخإو
 ممألا ىلع اهبلغأ وهف ؛ىَّنعم بابسألا فعضأ ناك نإو ببسلا اذهو «لاوزلا

 دشي نأ يسع ام الإ مهیج ليس مغر عع سيلا لار تالاقلا بابرأو

 .هب نسحُي الو ءاهريغ فرعي ال ًالفط هيلع ىّبرت ىبرمو ةداع الإ
 نع لاقتنالاك هنع لاقتنالاف «سانلا رثكأ ىلع بلاغلا وه دئاوعلا نيدف

 ىلع اًصوصخ ؛هلسرو هئايبنأ ىلع همالسو هللا تاولصف «ةيناث ةعيبط ىلإ ةعيبطلا

 ىلإ مهولقتو تلطابلا ممألا دئاوع اوري فيك ل دّمحُم مهلضفأو مهمئاخ
 مهتعيبطو مهتداع نع اهب اوجرخ «ةيناث ةعيبط هب اوثدحتسا يج ناسيا

 بد يف جلو لجو لق لوو وم ال سوفنلا ىلع اذه ةقشم هم ملعي الو «ةدسافلا

 ."قحلا ىلإ هتلاقمو

 ؛هقالحأو «ناسنإلا ةديقع ةغايص يف ةأشنلا ريثأت ةقيقح ىلع فقت نأ تئش نإو

 لك» دك ای :لاق ؛ك#ذ ةريره يبأ ثيدح ربدتف «هتيصخشو «هتيوهو

 "تاسف وأ ,هنارصني وأ «هنادّوهي هاوبأف ؛ةرطفلا ىلع دلوي دولوم

 )۹۸/١(. "ةداعسلا راد حاتفم" )١(

 ؟هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب «(۷۹) زئانحجلا باتك -۲۱۹/۳) يراحبلا هاور (۲)

 .ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ىتعم «ردقلا باتك (47) )۲۰٤۷/٤(« ملسمو



  Llقحلا نع فراوصلا 2 اا لير نر نك نيب يك نب نب نب با خب تتم“ 5

 اهيلع رطف يتلا -باقلا : ينعي- هلاحو كرت ول امأف' : ابتا مالسإلا خيش لاق

 ىريو «هيف لهج ال يذلا ملعلا لبقي لبقي ناك دقف ؛ركف لك نع ایلاح ءركذ لك نع اغراف

 هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوُب دولوم لك نإف ؛هيلإ بينيو هبرب نمؤيف «هيف بير ال يذلا قحا

 را ا E جايك اسکا وأ هنارصني وأ «هناد وهي

 ريغ اکر مم رس ےک ی

 ١ 1 :عورلا| ملا تلا ك كلذ هَل یل یی ال هلع سات ا رطف ىلا هللا ترطفإ# عدج

 دجي و ءاهلهأ هب رهظتي ام ىلع أشني ةلود يف ئشانلاف : يناكوشلا لاقو

 فالح ىلإ هدشري نم دجي ال مث «لدعلا بهذملاو ّقحلا نيدلا هتظيف هفلس اهيلع

 امإ سانلا نأل ؛قحلا فالح ىلع اولمعو «عدبلا نم ءيشب هلهأ رهظت دق ناك نإ

 مهينارهظ نيب اهودجوو ءاهيلع اوكشن يتلا ع دبلا كلت يف ل ودعتعي مهو ةماع

 ."ةحيحصلا ةلحتلاو ءةميوقلا ةنسلاو ؛قّحلا نيدلا ىه امن

 نيد ىلع أشني ناسنإلا نأ ضو 5 :ليق اذهلو' :-هللا همحر- يملعملا لاقو

 ااو 4 هفالسأ اهيف عسي و مپ هيل ره ر اسا ءارآو بهدم و ا

 ,مهيفلاخم ضغبو «هفالسأ ميظعتب هبلق ئلتميف «ةلالضلا ىلع مهنأ ديكأتو «مهبلثو

 دكأتيو «مهيفلاخم ةفلاخمو هفالسأ عابتا ىلع نيدضاعتم هاوهو هيأر نوكيف

 «لالضلاو رفكلاب هباحصأو هلهأ هامر هيلع أشن ام فلاح نإ هنأ یری هنأب كلذ

(TY 
 هعشيع هلع رقیب هوذآو هورجهو

 )١( "ىواتفلا عومجم" )۳۱۳/۹-۳۱٤(.

 )۲( ص) "برألا ىهتنمو بلطلا بدأ" ١(.

  (۳)"ليكدلا" ٠7/9١ (2
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 اا قسحلا نع فراوصلا كت

 ,مايألا رورمو ثكملا لوطب قحلا نع دصلا يف ةوق ةأشتلا فراض دادزيو

 اولعتقا» :اعوفرم ةرعم ثيدح 5 امك ءاذه ىلإ عراشلا هی دقو «نامزلا مداقتو

 . ”«مهخرش اوقبتساو ؛نيكرشملا خويش

 ىلإ برقأ باشلاو ؛ملسُي ُداكي ال خيشلا" :-هللا همحر- دّمْحأ مامإلا لاق

 ."مالسإلا

 ىلع ع وشن" :" باوصلا بناج يذلا هبحاصل يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاقو

 أطح ناك ولو لوقلا يف خساّرلا داقتعالاو «هيف خسر اًداقتعا هايإ كداقتعاو «لوقلا اذه

 ."الف ًالإو ءبُصعت مدعو اًفاصنإ تفداص نإ ةّيدج نيهاربو يوق ملع الإ هليزي ال
 ةهرب بهاذملا نم اًبهذم سرام نمو" :يملعملا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاقو

 ."هفلاخُي ام نالطبو ءهتّحِصب مزج هنإف ؛هيلع أشنو نامّزلا نم

 ةأشنلا يعادل دايقنالا يف نوتوافتي سانلا نأ وه :هيلع هيبنتلا يغبني اممو

 ىلإ ةلحرلا نم ةأشنلا عنام هعنمُي مل هك يسرافلا ناملس اذهف «ةداعلاو فلإلاو

 .هدلب لهأ نيدو لوق فالح عامسو «هدلب ج راح

 «يعاودلل دايقنالا يف اًدج نوتوافتم سانلاو" :”-هللا همحر- يملعملا لاق

 هل لوقيف «ةفيفخلا ةعلسلاب مواسي نم ءاهحولا ءاينغألا نم فرعأ يّنإَف «عناوملا وأ

 58١١1465(. مقر 2351/7939 دمحأ هاور(١)

 .( 277/9 "ينغملا"(؟)

 .(١؟ 7 صو "ةيهقفلا تارظانملا (

 ۴ نج

 ۲۸٤(. ص) "ةفشاكلا راونألا"(ه)
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 = قحلا نع فراوصلا م م يم ا AS کک ملل

 اهعيبي ناكدلا كاذ بحاص نإ -اًبذاك- لوقيف «شورق ةثالث اهنمُث :يناكدلا

 عم نيشرقب اهايإ هيطعيف يناكدلا رغي نأ يف اعمط ةبذكلا هذه بذكي ؛نيشرقي
 بهذي دق «نيشرقب اهذحأف حجت اذإ لب «برق نع فشكني دق هبذك نأ هملع

 لثمب هسفن هل حمست ال نم نيلقملا نم فرعأو :ةييذكي احديمم ةضقلاب ريخيف

 ."ريبك رادقم ىلع هب لصحتي هنأ نظ ولو «بذكلا اذه

 تسيلو ببس ةداعلاو فلإلاو ةأشنلا نأ وه :انه هيلع هيبنتلا يغبي اًممو

i AS gE ni 

 لب ؛بهاذملا اومزتلا امنا سانلا شكاو + وق ىبا مالسإلا خيش لاق

 لهأ وأ ءهديس وأ «هيبأ نيد ىلع أشني ناسنإلا نإف ھل نيبت ام مكحب نايدألا

 هيلعف لجرلا غلب اذإ مَن «هدلب لهأو «هتداسو هيوبأ نيدلا يف لفطلا عبتي امك «هدلب

 لزنأ ام اوعبتا :مهل ليق اذإ نسم نوكي الو هتناك ثيح «هلوسرو هللا ةعاط مزتل نأ
 «ةنسلاو باتكلا عابتا نع لدع نم لكف ءانءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب :اولاق هلل

 نيقحتسملا ةيلهاجلا لهأ نم وهف هموقو هيبأ ةداعو هتداع ىلإ هلوسرو هللا ةعاطو

 . ديعولل

IDR FR 35 0 

 )٩۹۷/٥-۹۸(. "ىربكلا ىواتفلا" (۱)



۷۹ 
 الل 2202021 1 1777 قحلا نع فراوصلا كت

 ءىش كرتو قحلا صعب در -۷

 و ةيدوبعلا ةقيقح يه هذهو هوعاطتسا قفو هلك عرشلا موزاب زوما كيعلا

 ةعيرشل اًنطابو اًرهاظ مالستسالا :هتقيقح نإف «هب هللا نيدي يذلا مالسإلا وهو هلل

Kass 

5 
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 .مالسإإلا

 م12 تبل ایات :ىلاعت لاق

 [8١7:ةرقبلا] 4 ني ودع ڪک هَّنِإ نا ا

 هلوسرب نينمؤملا هدابع اًرمآ ىلاعت هللا لوقي" :2©ريثك نبا ظفاَحلا لاق

 عيمج كرتو «هرماوأ عيمجب لمعلاو «هعئارشو مالسإلا ىرع عيمجب اودحاي

 کتا ار ب ےک هللا ا

1 

 رل
r 

 كلذ نم اوعاطتسا ام هرحاوز

 م نأ ةداهش ىضتقم وه هلك عرشلا موزلو
 ةالصلا هيلع- هل عابتالا ةقيقح وهو . [/:رشحلا] 4 وهنأ نع لب كنت امو هود خف لوسرلا

 الأو

 اك هللا لوسر ننسب ذحألا وه ءاملعلا دنع ع ابتالا" : ”يناهبصألا مساقلا وبأ لاق
5 || 

 )۲٤۷/١( "ميظعلا نآرقلا ريسفت" ٠(

 م01 "ةكحملا ناب ىف ةجحلا" (



 © قحلا نع فراوصلا :

 سَو إ» :ىلاعت لاق ءَاّمْيِإلا روفو ليلد وهو «هللا ربقوت نم عرشلا ميظعتو
 .["١:جحلا] 46 بوق فرقت نم اَهّنِإَف هلا ريكعس معي

 لاق «ةياوغلا نع فرصتو «ةيادملا بلجت لوسرلا ةعاطو عرشلا موزلو
 .[ ؛:رونلا] اذه وميت نول :ىلاعت

 .[1:سنوي] #4 منيا مد 27 :لاقو

 .[05:ميرم] © ده ودها تيرا لا دزو :لاقو

 مهسفنأ اوبصن نيذلا ةفرحنملا جهانملا باحصأ ضعب لالض فرعت اذهبو

 هنأ نم هومّموت ام وهو «ضعب نع اوضرعأو ضعبب اومزتلاف ؛عرشلا ىلع اًماكح
 !!اومعز اذك «تاّيئزج وأ «هل ةيمهأ ال روشق

 عرشي الو ءاشي ال هللا نأل ؛هللا ةمكح يف نوحداق مِهّنَأ بير ال ءالؤهو ظ

 لو «هدابع ىلع هللا هلزنأ ام هل ةّيهأ ال عرشلا نم ءيش ناك ولو :ةمكحل الإ
 نولوقي اًمع هللا ىلاعت ؛بّرلا هلهج امب نوملاع مهّنأ :مهلوق مزالو «هب مهدّبعت

 ا لع

 بككلا شعبي ومَا :ىلاعت هلوق نم اظح مهل نأ كش ال ءالؤهو

 .[٠۸:ةرقبلا] ©© عجب توُرفْكَكَو

 عم رشق اهّنأب ةعيرشلا نع ريبعتلا زوجي الو" :' 'مالسلا دبع نب زعلا لاق
 نأ وأ !؟اًرشق ناّميإلاو ةعاطلاب رمألا نوكي فيكو «رويخلاو عفانملا نم اهيف ام ةرثك

 .ةعيرشلا ملع ءازجأ نم ءزح ةقيقحلا ملعب بقلملا ملعلا

 :( 1-15 ضر "ةيلصوملا ىواتفلا" )01
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 .بدألا ليلق يقش يبغ الإ باقلألا هذه لغم قلطي الو

 .راكنإلا ةياغ كلذ ركنأل روشق كخيش مالك نإ :مهدحأل ليق ولو

 ةّنسو «هللا باتك الإ ةعيرشلا تسيلو «ةعيرشلا ىلع روشقلا ظفل قلطيو
 ."بنذلا اذه لثمب قيلي اًريزعت لهاجلا اذه خا رعي فلوس

 عوضخلا هيلع بجو ؛باوّصلا هيف بناج امم ليلدلاب ركذ اذإ دبعلاو

 ارو اإ تاو :ىلاعت لاق «نامُيإلا ىضتقم اذهو «هل دايقنالاو هلوبقو «قحلل
 سانلا موقأ ةباحصلا ناك و .[٣۷:ناقرفلا] 4 نام ادع اع او 2 هير تاگ

 .اًنامُيِإ سانلا لمكأ مهال ؛هل اًعوضحو اًموزل قحلاب

 عبات «دشار ءّراب «قداص" :'”ه قيدصلا اسا رس هياط مي س لاق

 ."هللا باتك دنع افاقو ناك" :"”ه لح باطلا نی ريع اكياس سابع نبا لاقو

 هيض هلا هديري نأ يحسم هتاف هع غرو قلنا هل ريظ ا8آ ديعلاو
 .[0 :فصلا] 4 ْمُكُي ا َعاََأ أَوْعاَر امف :ىلاعت لاق (قحلا نع اًدعبو ةياوغو

 ادع مبيض وأ ةن ْمُيببِصُم نأ ورا نع فلاي َنبِذلا ردم ل :ىلاعت لاقو

 بلا . ,ونل] 4 مي

 )١( مقر ۰۱۹۸/۷) يراخبلا هاور ۳۰۹٤( ملسمو «سمخلا ضرف باب «سمخلا ضرف باتك )٣/

  1 Y4مقر )۷ )55 ١( .ءيفلا مكح باب ءريسلاو داهجلا باتك

IN .4 تله نع ضرَعأَو ٍفْرملاِب أَو وفعلا دخ ل :يناقةريسفتلا باتك يراحبلا هاور )۲( 

 ٤ مقر 45147(.



  EOSقحلا نع فراوصلا 5

 هباق يف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل" :-هللا همحر- دّمْحَأ مامإلا لاق

 ."هكلهيف هبلق هللا غيزيف غيزلا نم ء

 اا هللا لوسر رمأ نم اًئيش تكرت نإ ىشحأ يّنإ» :”'ههل قيدصلا ركب وبأ لاقو
 .(غيزأ نأ

 :هلوق لّمأتو ,ةياوغلل ببس عرشلا نم ءيش كرت نأ :ربخي قيدصلاف

 اريغص عرشلا نم ءيش يأ كرتف «مومعلا ديفت طرشلا قايس يف ةركن يهف "ائيش"
 :ةياوغلل بس ایک وأ كاك

 .[١٠١:ماعنألا] ورم وأ وب أوُنِمَؤُي ل امك مھرصباو مم دفا ُبْيَمنَو و :یلاعت لاق

 «هريغ نم باوصلا هرك نم نأ ىحأ اي ملعاف" : ةطب نبا هللا دبع وبأ لاق

 لوسر نم قحلا نأل ؛هنامُيِإ هللا هبلسي نأ هيلع نّمؤي مل «هسفن نم أطخلا رصنو

 نم وهف هل هملع دعب هركنأف ّقحلا عمس نمف «هتعاط كيلع ضرتفا «كيلإ هلل

 ."ناطيشلا بزح نم وهف أطخلا رصن نمو «هللا ىلع نيربكتملا

 كرت يا وع اهل نور نع رات رازحلا نقلا نبا لاقو

 دري ام درو «بلقلا بيلقتب بقاعت كنإف كاوه هتفلاخمل قحلا در :امهدحأ

 .(5 45 ص) "ديمحلا زيزعلا ريسيت" «بلاط يبأو دايز نب لضفلا ةياور )١(
 ملسمو ۳٠۹۳(« مقر 5//21917) سمخلا ضرف :باب «سمخلا ضرف باتك «يراخبلا هاور (؟)

 037/85/56 .«ةقدص وهف انكرت ام ثرون الو :45 يبنلا لوق ياي ءار, داها باک

 )٥٤( ١٠55(. مقر

 )۳( "ةنابالا" )٥٤۷/۲(.

 )۱۸٠١/۳(. "دئاوفلا عئادب" (؟)
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1 a RRA 2 قحلا نع فراوصلا كنت 

 ُبَْعَْو 8 :ىلاعت لاق كاوه بلاق يف زرب اذإ الإ هلبقت الو اًسأر قحلا نم كيلع
 لوأ قحلا در ىلع مهبقاعف .[١١1:ماعنألا] وَرَ وأ وہ اونم هل امك َمُهَردَصَبأَو مدا
 ."كلذ دعب مهراصبأو مهّتدئفأ بلق نأب ةرم

 ,ىوهلل ملستساو ىلا هرك نم ااف :يملعملا نّمْحَرلا دبع ةمالعلا لاقو

 . الالض ىلاعت هللا هديزي نأ وحسب الاف

IDR FE ECR 

 € " ۱/۲( "اكا 6 (
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 تاحايملا لوضف -

 ةَمّوسملا ٍلْيَحْلاَو ةَصِفْلاَو بهذلا تري ترس ةرطتقملا نيطانقلاو ناكملاو اصلا وفات ج ےس لسا لا را تار ا ننجح چچ ريطتتقلاو رع ےس ےس تيب ص لش

 ےس رفا ی ےک را ا ت 5 رب رع كلا ب رق ع ته عع
 ٠ 6 ١[ نإ لآ] 4 EEF 1 رب در راع ع ةللاو انذلا حلا م ا لد - 7-2 او الأو

 ,حوكنم وأ «موعطم نم اهيف نوذأملا تاوهشلا نم اهظح ذحأت نأ بال سفنلاو

 .لادتعالا هجو ىلع هريغو «سوبلم وأ

 is كليلع كدسجل ناور :ک لاق

 ةموادم يف ايتن ورمع نب هللا دبع ثيدح ىلع اقلعم- مالسإلا خيش لاقو

 ءسفنلاو ندبلا رّيَكُت لمعلا اذه ىلع ةموادملا نأ ةَ هل نّيبف" : -مايقلاو مايصلا

 ."جوزلاو لهألاو سفنلا قحل مايقلا نم كلذ نم رجآ وه ام لعف نم هن
 قص يلع ةا عمج دق ثيدحلا الهو" : كهللا همحر- يبطاشلا ل

 ةلكاؤملاو سينأتلاو ةمدخلاب فيضلاو «هيلإ عجري امو «عاتمتسالاو ءطولاب رد
 تاقشملا لاخدإ كرتب سفنلاو «ةمدخلاو باستكالاب مهيلع مايقلاب دلولاو ءاهريغو

 . دفعته ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )١١59( مقر ملسمو )1۱۳٤(« مقر يراخبلا هاور )١(
 6 "فربكلا قواعفلا" 9

 ١١/tf 5 "ءاصتعالا" 0



 .هيف وه امم دك |

 رومألا نم اًرمأ ناسنإلا مزتلا اذإو م ويس نفق لك ىطعُي نأ بحاولاو

 ىلع هلامك نع وأ ءاهريغب مايقلا نع كلذ هّدِصي دقف «ةثالث وأ نيرمأ وأ «ةبودنملا

 ."امولم نوكيف «ههحو

 كلذ نإف ءاعرش هيف نوذأم وهو ءهبحُتو هفلأت امم اهظح سفنلا تذحأ اذإو

 يفصي عامجلا نإ :قارولا ركب وبأ ركذ كلذل «بلقلاو نهذلا ءافص بحوي
 ةويلقلا

 «فيلاكتلا نع خّسفتت اهّنإف «تاحابملا كات نم اهلك سشلل لسحب هَل اذإ

 .اهتاوف نم ةرسحلاو اهليصحتو اهتاوهش نم هتاف ام بلط يف اهبحاص بلق شوشتيو
 هاقسألا ّرجَي دق ؛ةّيفوصلا ةلهج هلعفي امك تاحابملا نم للقتلا يف ةغلابملاو

 .فيلاكُتلا ءادأ نع كلذ دعب هفعضيو «ندبلل

 برش ارا ناف ماعلا نم للقتلا هركأ" :'”لينح نب دّمْحَأ مامإلا لاق

 . ضئارفلا نع اوزجعف

 نأ ىَلِإ ؛لّلقتي لازي ال للقنملا نف ؛حيحص اذهو" :”7يزوجلا نبا لاقو

 لعف نعو «مهل بسكلا يف ىوقلا لذب نعو «مهفافعإو هلهأ ةرشابم نع زجعي
 . هلعفي ناك دق ريح

 )١159/9(. "ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا" )١(

 ١١(. ص) "رطاخلا ديص"(؟)
 .(۲۲ ص) "رطاخلا دیص' (۳)



 #8 قحلا نع فراوصلا :

 الم ام» :5 لاق «تاوهشلا يف دحلا ةزواجم مذب اًضيأ صوصنلا تءاحو

 ."”(هنطب نم اًرش ءاعو يمدآ

 .اعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو «دحاو ىّعم يف لكأي نمؤملا» :4 لاقو
 يف لكأيف عرشلا بدأب لكأي نمؤملا نأ دارملاو' :"بجر نبا ظفاَحْلا لاق

 ."ءاعمأ ةعبس يف لكأيف «مهنلاو هرشلاو ةوهّشلا ىضتقمب لكأي رفاكلاو «دحاو ىعم

 ليزيو «بلقلا يسقيو «ندبلا لقثي عبشلا نإ' :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ."ةدابعلا نع هبحاص فعضيو «موُثلا بلجيو «ةنطفلا

 عاطل ىلع نيعت ال يتلا حابملا لوضفف" :(7ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نوكت اهّنإف ؛هللا ةعاطب لغتشي اهمدع عم ناك اذإ ءاهدوحو نم ريخ اهمدع

 .كلذ نع هل ةلغاش

 نع هلغش نو ءاهئود امم هل ريخ ىهف ؛اهئود وه امع هلغشت اهنا ردق اذإ امأو

 ."اذهو اذه نم هل اريح هللا ةعاطب هلاغتشا ناك نإو «هقح ىف ةمخر تناك هللا ةيصعم

 نم هريغب هلغش ؛لاحلا بلاغ ىف قحلا نيبو هنیب لوحي امو" ۲ ایا لاقو

 ةرظاّنلا نيعلاك لاحلا هذه ىف وهف «سفنلا تاوهشو ءدسجلا بلاطمو ءاينّدلا نتف

 نم (۲۳۸۰ مقر )٥۹۰/٤« لكألا ةرثك ةيهارك يف ءاج ام باب «دهزلا باتك يذمرتلا هاور )١(

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو يف بركيدعم نب مادقملا ثيدح

 . طاح رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم (۲)
 )٤۷٥/۲(. "مكحلاو مولعلا عماج" (1)

 )٤( ص) "يعفاشلا بقانم" ٠١5(.

 .ملاس داشر دمحم دا :ىيقت 8/9 "لئاسزلا عماج" ()

 )۳۱٤/۹(. "ىواتفلا عومجم" (5)
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 نع هدصيف هيلإ ليمُي وه وأ «لالملا كلذ عم ىرت نأ اهكلمُي ال ضرألا هجو ىلإ

 "رايشألا ةيؤر اهتكمي ال ىذق اهيف يّ نعلاك نوكيف وحلا عاب
 ام كرت عم لادتعالا :دارملا لب «تاحابملا رثكأ وأ عيمج كرت :دارملا سيلف

 .مارحلل لخدم وه

 ؛تاحايملا عيمج كرت وه يبل ةهبشلا ءاقتا و :217-هللا همحر- يناكوشلا لاق

 ."ءاثآلل اًجردمو مارحلل ًالخدم اهنم ناك ام كرت لب «قلطملا لالحلا نم اهّنأل

 دئازلا ردقلا نإو «هيف نوذأم لصألا نأ هانعم اذهو لوضفلا نع انه يهنلاف

 .ةيلهاجلا نيد اذهف تاحابملا كرتب نيدتلا امأو ءانعوضوم لحم وه

 رومألا كرت مّيرحتلا اذه ًادبم نأ مولعمو" :''ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."مهب هبشتلا دصقي ْمَل نإو «رافكلاب هبشتلا نم وه نيدتلا اذه لصأو ءائيدت ةحابملا

 نإ» :هكَو يبنلا لاق ؛هنع فرصيو «قحلا نع دمت“ قالد مالكلا لوضفو

 .«لاملا ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق :اثالث هرکی هللا

 يعاود نم كلذ ناف ؛لاقلاو ليقلا ةرثك" .'ىدعسلا نَمْحَرلا دبع ةمالعلا لاق

 ؛بولقلا رفانتو «نتفلا عوقو بابسأ نمو َّقَحْلا ريغ داقتعاو «تّشتلا مدعو «بذكلا

 .ةعفاّتلا رومألا نع ةراضلا رومألاب لاغتشالا نمو

 ."لاقلاو ليقلا يف هتبغر تناك اذإ «كلذ نم ءيش نم دحأ ملسي نأ لقو

 ١(. 4 ص) "تاهبتشملا نع تاهبشلا فشك" )١(
 )1517/١(. "ميقتسملا طارصلا ءاضتقا" (7)

 .(11/1 © مقر 2115 ١/79 ةجاح ريغ نم لئاسملا ةرثك نع يهنلا :باب «ةيضقألا باتك «ملسم هاور (۳)

 .(ةيدوعسلا فاقوألا ةرازو ط ١7١- ص) "راربألا بولق ةجهب (؛



  Aقحلا نع فراوضلا 2

 هيلع نحت ام ةقيقح انملعل فلّسلا رايعمب انمالك لوضف يصح انبهذ ولو

 .هيلإ ريصن نأ يغبني امو

 مكئدحأ !يخأ نب اي :لاقف ةقوس نبا ىلع انلخد" :' 'ديبع نب ىلعي لاق

 ناك نم نإ" :حابر يبأ نب ءاطع انل لاق (ينعفن دقف «مكعفني هلعل ثيدحب

 يهل وأ ءفورعمب رمأ وأ هللا باتك ادع ام :مالكلا لوضف ةردعي اوا مكلب

 ."اهنم بال يتلا كتشيعم يف قطنت نأ وأ «ركنم نع

 «ديعق لامشلا نعو نيميلا نع «نيبتاك اًمارك نيظفاح مكيلع نأ نوركنتأ"

 !؟ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام
 ءىش اهيف سيلو هراهل ردص ىلمأ يتلا هتفيحص ترشُب ول مكدحأ يحتسي امأ

 . !؟هترخأ نم

 لادتعاو «نهذلا ءافص هعم لصحي يذلا تاحابملا يف طس وتلا بجااولاف

 .بلقلا لابقإو «مهفلا ةوقو «جازملا

 تعقو اذإف «روثت ماعطلل ةوهشلا نإف" : "هللا همحر- يزوجلا نبا لاق

 ىلع ىه ثعابلا معنو ءدئارو ديرم ةوهشلاف «ةوهشلا تفك لوانتي امب ةينغل
 ىلع ديرت ام تعنم ىّتمو «ىذألا عقو تطرفأ اذإ اهّنأ ريغ ؛ندبلا ةحلصم

 نهوو «سفنلا لاوحأ داسفب كلذ داع ةبقاعلا داسف نم نمألا عم قالطإلا

 دادتشا دنع ءاملا اهعنمي نأ لثم اھ ىعادتت يذلا مقسلا فالتحاو «مسحلا

 هباتك نم ناحدسلا زيزعلا دبع خيشلا لضافلا انيخأ نم هتدفتسا (87/5) "ءالبنلا مالعأ ريس" )١(

 .(51 ص) "حالصإلا قيرط يف ملاعم عتاملا

 .(45-45ه ص) "رطاخلا ديص" (؟)
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 ىح تبلغ دنع موُنلاو «ةوهشلا ةوق دنع عامجلاو ؛عوجلا دنع ءاذغلاو «شطعلا
 "کلا هلتق لاب حورتي مل اذإ متغملا لأ

 وم ةإغ هلع هلع جو
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 قحلاب ملكتملا لاح -۹

 نم قحلاب قطن امّبرف «هب ملكتملا لاح :قحلا لوبق نع فراوصلا مظعأ نم

 .هرفك وأ هتعدب وأ هقسف نم هنوملعي ام مهناهذأ ىلع ذوحتسي لب «عفتنملا لابقإ

 ام رضحتسا ديحوتلا ىلإ ىسوم هللا يبن هاعد امل ؛نوعرف هلا ودع هلعف ام اذهو

 م ور

 مغ نم ايف تنيو اديلو اف كبر لأ # هرجح يف ايبص سمألاب ناك دإ ؛هتوعد يف
 ف

 ےس يابس

 .[1-١15:ءارعشلا] 4 ترفتكلا ترم تنأو َتَلَعَه لآ للحق َتْلَعَفَو 40 نيس

 نع اوبغرو «هل اوركنتل ءاعدا ال اقح رظتنملا يدهملا مهيف جرح ول ءالؤهو

 لوق ربدتو لّمأتف «هلاوحأ قباس نم نوملعي ام رشن ي اوعسلو «هترصنو هتعباتم

 ل يئ هللا هحلصت 7 :يدهملا ىف كي ىبنلا

 ءاقاّسف مهلك سانلا راصل كلذك رمألا ناك ولو «ةلادعلا نم اهلعاف جرخت ال

 .لقاع هلوقي ال اذهو

 .(487/5) "ةحيحصلا ةلسلسلا يف لاا همح رس ينابلألا هحححصو 5/639 دنس" يف وا هاور ( (
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 ه«تامرحُملا ضعب بوكرو «تارومألا ضعب كرث نم لامكلا ةفص ريغ ىلع

 امب مهركذف كلذ هل اوركذو ه5 باطخلا نب رمع ىلإ اولحرو كلذ اومظاعت

 نم ءايشأ ىرن :اولاقف رصمب ورمع نب هللا دبع اولأس اًسان نإ :' 'نسَحْلا لاق
 .كلذ ىف نينمؤملا ريمأ ىقلن نا اندرأف ءاهب لمعي ال ءاهب لمعي نأ رمأ هلو هللا باتك : : ْ 3 59 3 3 را ب "1 8 ع كي :

 !نيسؤملا ريمأ اي :لاقف «هيلع در فيك يردأ الف + ا ba دق نذابأ : لو دال

 334 اهب لست تأ سا هللا باتك يف ءايشأ ىرن اّنِإ :اولاقف رصمب ینوقل اًسان نإ

 «هل مهتعمجف :لاق ؛ يل مهعمجاف :لاق «كلذ يف كوقلي نأ اوبحأف ءاهب لمعي

 نآرقلا تأرقأ !كيلع مالسإلا قحبو «هللاب كدشنأ :لاقف الحر مهاندأ ذحأف

 ؛معن :لاق ولو !ال مُهللا :لاقف ؟كسفن يف هتيصحأ لهف :لاق معن :لاق ؟هلك

 وسو هايس a ياسا يم

 ر :لاق «تاغيس انل نوكتس نأ انير ملع دق هللا باتک ىلع سانلا

 . [.1 :ءاسنلا] ةيآلا & كياَعيس كمع َرْيَكُك ةن و ام ٌرآَبَكح

 :اولاق ؟متمدق امب -دحأ ملع له :لاق وأ- ةنيدملا لهأ ملع له :لاق 3

 ."مكب مهتظعول اوملع ول :لاق ءال
 دانسإ :(غ١85/1 هريسفت يف تک ربا ظفاحلا لاق :(؟١ 9/١ نايبلا عماج يف يربطلا ها ور 01(

 . نسح نتمو حجج
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 هنم تعقو امّيرو «هلاوحأ بلاغ يف حالصلاو ةعاطلا لهأ نم ناك نمف

 بير الو لدعلا لهأ نم اذهف ىصاعملا وأ ةيصعملا

 لداعلا ةولدعي مهن قلخلا هداع ت رج كلذبو'" :"یدروامل نسخا وبأ لاق

 امّيِرَو «هلاعفأ نم بلاغلاب قسافلا نوقسفيو ءءاسأ امّبَرو «هلاعفأ نم بلاغلاب
 . رخ أ : 1

 دارملا نأ نظيف «ةلادعلا ىّمسم ىف طلغي دق نكلو" :' 'ميقلا نبا لاقو

 كلذ سر تل بلا ل نم لدعلاب

 ناف (هنم هللا ىلإ بوتي ام هنم ناك نإو «نيدلا ىلع نمتؤم لدع وه لب

 . "ةيالولاو ناميإلا قاني ال امك ةلادعلا يفاني ال اذه

 لافغإ بوجو يف قح مهل رادقألا يوذو «ةلزئملاو لضفلا لهأ نأ ملعاو

 .' «مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ» ::7 يبنلا لاق امك ؛مهتارثع ةلاقإو مهتال ز

 «مهسنحج ينب ىلع ليضفتو ميركت عونب ہھصح هللا نإف" : قلا نبا لاق

 مريس یخ اينو تالار دب ایک ےک رفا وهب یس مهتم تل نیت
 . هت رثع لاقت لب (هتبوقعو هيينأت ىلإ ع راست الف ء«هناطیش هيلع ليدأو

 ام بنجتو «هنيزيو هلّمجي ام لامعتسا :ةءورملاو .ةءورملاو نيدلا حالص :ةلادعلا" :ءاهقفلا لاق )١(

 8/١7 ةماقعسالا ."هتيشيو هسلندي

 - دو "كيلسلا روف
 )١77/1(. "ةداعسلا راد حاتفم" (۳)

 . اشر ةشئاع ثيدح نم ٤٠۳۷١( مقر )٥٤۰/٤« دواد وبأ هاور (؟)

 .(۱۳۹/۳) "دئاوفلا عئادب" (2)



- / 

 [LL سا هد قحلا نع فقراوصلا

 هب در يذلا قسفلا یم روحي ملر «قسافلا ةداهش در يف ضعبلا فرحنا دقو

 .ةيصعم يأب سبلت نم لك ةداهش در ىلع كلذ هلمحو «هبحاص ةداهش
 .تانّيبلا نع قوقحلا رثكأ تلطعتل ؛اذهب ليق ولو

 ہل هناحبس هنأ يهو «ةفيطل ةدئاف انهاهو" : "هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 تماق نإف «نيبتلاب رمأ امّنِإو «ةلمُح هتداهش درو هبيذكتو قسافلا ربح درب رمأي

 نم هب ربخأ ولو «قدصلا ليلدب لمع هقدص ىلع لدت جراخ نم ةلدأو نئارق
 .هتداهشو قسافلا ةياور يف دامتعالا يغبني اذكهف (ربخخأ

 ريثك لب «مهتاداهشو مهتاياورو مهرابحأ يف نوقدصي نيقسافلا نم ريثكو

 دري ال اذه لثمف «رحخأ تاهح نم هقسفو «يّرحتلا ةياغ قدصلا ىَرحتي مهنم

 ,قوقحلا رثكأ كلطعتل هتياورو اذه لثم ةداهش تدر ولو «هتداهش الو هربح

 «يأرلاو داقتعالا ةهج نم هقسف نم اميسالو «ةحيحصلا رابخألا نم ريثك لطبو

 .هتداهش الو هربح دري ال اذهف «قدصلل ٌرحتم وهو

 هبذك بلغي ثيحب ءرّركتو هنم رثك نإف ؛بذكلا ةهج نم هقسف نم اّمأو
 .هتداهش الو هربخ لبقي ال اذهف «هقدص ىلع

 .ءاملعلل نالوق كلذب هربحخو هتداهش در يفف «نيترمو ةرم هنم ردن نإو

 ."-هللا همحر- دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو

 فكي نأ ةلز هنم تردص وأ «ةيصعمب ملأ نم ىلع بحاو هنأ ضعبلا ٌنظو

 اذهو «هريغو ركنم نع يهئو «فورعمب رمأو «ميلعت نم :ىوقتلاو ربلا لامعأ نع

 ةيضفار ةعزن هذه لب «رينم باتك الو ىذه الو ملع الب لوقو ةلاهج هنأ كش ال

 )١( "نيكلاسلا جرادم" )۳۹۱/۱(.
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 .موصعم نع الإ نيدلا نوذعأي ال مها

 نمف «هب لمعلاو «ريخلا لست سانلا ىلع ضرف" : مزح نبا دّمحُم وبأ لاق

 دقق. ب لمعي يلو تلخ نسو عم نيلضفلا ىوتسا دقف ؛اًعيمَح نيرمألا عمج

 وهو ءائيس رخآو اًحلاص المع طلخف «هب لمعلا كرت يف ءاسأو «ملعتلا يف نسحأ

 مذ ٌلقأو «ةلاح لثمأ هيف ريح ال يذلا اذهو هب لمعي ّمّلو همّلعي ْمَل رخآ نم ريخ
 هنم هيف سيل نم الإ رّشلا نع هني مل ولو «هنع دصيو ريخلا ملعت نع ىهني رخآ نم

 دعب ريخب رمأ الو رش نع ٌدحأ ىه امل هبعوتسا نم الإ ريخلاب رمأ الو «ءيش
 هللابو «لاح ٌمذو عبط دس و اخ اس ىلإ تار ىدا نمب كبسحو قي يللا

 ."قيفوتلا ىلاعت

 وضو ريب سالا َدوُمأَتَأ ©)» :ىلاعت هلوق ىلع العم ريثك نبا ظفاَحلا لاق

 أ ىلإ مهضعب بهذو :[؛؛:ةرقبلا] ولعت الأ بتكلا ولع ماو مكتشنا

 هذهب مهكسمُت هنم فعضأو «فيعض اذهو ءاهنع هريغ ىهني ال يصاعملا بكترم

 .اهيف مهل ةجح ال هّنإَف ؛ةيآلا

 .هبكترا نإو ركنملا نع ىهتيو «هلعفي ْمَل نإو فورعملاب رمأي ملاعلا نأ :حيحصلاو

 رمأي ال ءرلا ناك ول :لوقي ريبج نب ديعس نع «ةعيبر نع :كلام لا

 «فورعمب دحأ را ام «ءيش هيف نوكي ال ىّتح ركنملا نع ىهني الو فورعملاب

 .ركنم نع یھت الو

 ."!؟ءىش هيف سيل يذلا اذ نم ؛قدصو" :كلام لاق

 )١( ص) "سوفنلا ةاوادم" 85(.
  6سلا " )١/85(.
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 «لضافلا ىلع لوضفملا ركني لب" :' 'يثلعلا دّمْحأ نب قاحسإ لضفلا وبأ لاقو

 . يلولا ىلع رجافلا ركنيو

 دسر ال اس ضوخت ىانلا يباعع ف صرفا اذه نأ نع الصف اذه

 دق ام عم «هفلاخم رهق بلط يف سفنلا ظح نم هب نرتقي دق ام عم «حيحص

 .هريرقت عنتمُي وأ ءرسعي ام ءاعدا نمو «ناتهبلاو ةبيغلاو «نظلا

 لتق يف ضرف «هرتس یلاعت هللا ىلإ بحأ بنذ انزلا" :ةنييع نب نايفس لاق

 1 امك جلي هوأر مهّنأ نودهشي ةعبرأ الإ انزلا يف لبقي لوب «نيدعاشي ىلسلا

 .:رونلاإ 4 هربا نِي وضعي تدوم لق :ىلاعت هللا لاق ءةلحكملا يف ليملا

 ."!؟ةلحكملا يف ليملا لثم هاري ىَّتَح علطا نم اذكه نوكي فيكف

 مهّنِإ ىتَح «هفلاخم رهق يف ضعبلل اًجهنم تاقبوملا هذه لثم تراص دقو

 .اهل مئالملا وجلا ن وعنطصيل

 يف هعقوم هلوسرو هللا مالكل ناكو «ناميإلا نم ءالؤه ب ولق تألتما ولو

 "00 الو اوست الو 5 يتلا لوق نوعمسي مهو كلذ اولعف امل مهبولق

 بص ؛نوهراک هل مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نم» ايک يبنلا لوق مهرجزلو

 ۴ ' «ةمايقلا موي كنالا هنذأ يف

 5/7١ ١5١(. "ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا" )١(

 .(۲۳۹ ض) ”طساو خیرات (۲)

 .هيلع قفتم (۳)

 . لىى سابع نبا ثيدح نم )7١55( مقر يراحبلا هآور(
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 .نامُيإلا فعضو «نيدلا ةلق هببس يغبلا اذه لكف

 ملس نم ملسملاف" :©0-هللا همحر- نيميثعلا حلاصلا دّمحُم ةمالعلا اندلاو لاق

 الو ءبسي الو ريخب الإ مهرك ذي ال ,مهنع فك :يأ «هناسل نم نوملسملا

 ظفح ءوسلا عمس اذإ «ملاسم لجر وهف «سانلا نيب سرحب الو ؛مني الو «باتغي

 هيخأ يف ءوسلا عمّس اذإ -هللاب ذايعلاو- سانلا ضعب لعفي امك سيلو «هناسل

 ."ملسمب سيل اذه نإف «هعاذأو اًرشن دالبلا يف هب راطو ءاًحرف هب راط ملسملا

 نم مههابشأ اهثراوتي نأ ةبارغ الف نومدقتُمْلا اهنم ىكتشا ةسيسدلا هذهو

 .نيرصاعُمْلاو نيرخأتُملا

 نيب نحت ةمأ ىلع ناعتسملا, وهو ءىكتشملا هللا ىلإ" :”ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق

 ."أطخلا نم هب ءيجت اميف تفلوح اذإ ءامدلاو ضارعألا لحتست ءاهرهظأ

SDR RE RCS 

 )١( "نيحلاصلا ضاير حرش" )٤/1۲۹(.
 )۲( "ديهمتلا" )۳۹۸-۳۹۷/۸(.



 قحلا نم فراوصلا ا

 بوشملا لطابلا اّمأ «هنم رفنت ةّيوسلا رطفلا نأ كش ال ضحّملا لطابلا

 مهرظن ىلع ذوحتسا نإ امّيسال «سانلا نم ريثك ىلع ٍجوُرَي هنإف ؛قحلا نم ءيشب
 .هب سبتلملا لطابلا مهنع باغو «قحلا اذه مهصحفتو

 ةعدتبم اهّنكل ع ورشم اهلصأ نأ ؛ةيفاضإللا عدبلا تحار اذه لحأ نمو

 .اهفاصوأ نم فصوب

 امل لطاب هنأ سانلا نم ريثكل رهظي ال لطابلا" :“'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ًالوق نوكي ال ؛دحأ لكل هنالطب رهظي يذلا ضحَمْلا لطابلا نإف ؛ةهبشلا نم هيف
 ل :ىلاعت لاق امك «قحب اًبوشم ًالطاب نوكي امّنِإو «هنع ُبذت ةفئاطل اًبهذمو
 . "[١7:نارمع لآ] © َنوُمَكََت رسنا حلا َبومثكَتَو لطابلاب َّقَحْلا توست

 سبلتملا لطابلا نومتكيو «ّقحلا اذه نورهظُي نيلطبملا ءالؤه ىرت كلذلو

 ناب دالا و كه اهإ و. فايع اننإ كدب

 قحلا اهيف عمتجُي اهلك ةعدتبملا قئارطلا" :؟"ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ." اطايلاو

 )١( "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" )۱۷۰/۷-١۷١(.

 )۲( "ةماقتسالا" )١17/5(.



5 

EKA EAع ٌقحلا نع فراوصلا  

 نم بوّشب الإ دوجولا يف لطابلا قفني الو" :' اًضيأ مالسإلا خيش لاقر
 ىمهعم يذلا ريسيلا قحلا ببسب لطابلاب قحلا اوسبل باتكلا لهأ نأ امك «قحلا

 ريثكلا لطابلا ىَلِإ مهئوعديو «هب نامُيإلا بجي يذلا قحلا نع اًريثك اقلخ نولضي

 . هيل مه يذلا

 دحأ عدتبي نأ تاداعلا يراجم يف دعبي" : "هللا همحر- يبطاشلا لاقر

 عرش

 ذوحتسا اذإ يذلا وهو «"ةهبش" ىمسي يذلا وه قحلاب بوشملا لطابلا اذهو

 .قحلا اذهب سبلملا لطابلا حملت نع هفرص ؛دبعلا رظنو نهذ ىلع

 فاشكنا نا و هذيل لوحي بلقلا ىلع درب دراو ةهبشلا و قلا نبا لاق

 . هل قحلا

 .ءاوهألاو تالالضلا ةنيز نم ءاملعلا رذح اذه لجأ نمف

 نمل كنيد ضرعت الف ةنيز اهيلع الإ ةلالض نم ام" :©”يروثلا نايفس لاقف
 ."كيلإ هضغبي

 ليلق وأ «ءككشم اهدروي ةهبش لكل قبلا كرتت الو :تاهبشلا رذجحاف

 .ملعلا

 )85/.١5٠(. "ىواتفلا عومجُم" )١(

 .(175/17) "ماصتعالا" ()

 )١40/١(. ةداعسلا راد حاتفم" (۳)

 (AREY !ةطيحشلا نا يف ةجحلا )٤(



 O OOS قحلا نع فراوصلا معتم

 لواحُي نأ نكمُي ال قح دجوي داكي الف" :؟”يملعملا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق

 هيلع ةهبش ءانب نكمي ام لك نع ىلختي نأ مزتلا نمف «هيلع ةهبش ءانب لطبم

 ."هلك قحلا نع ىلختي نأ كشوأ

 ءاطغلا فشكو «ظافلألا ءارو اميف رظنلاو «قئاقحلا نع فشكلا بحاولاف

 .اًروزو اًناتهب قحلا سابل اهتسبلأو تالالضلا ىلع تعضو يتلا ةنيزلا نع

 ندعم نيب زييمتلا ىف ىعسي" : انه هلعف يغبني اميف يملعملا ةمالعلا لاق

 نم هيتأي ال هنإف «بطخل ا هيلع ناه كلذ هل مت اذإ هنإف «تاهبشلا ندعمو «ججحلا

 نع ضارعإلا ىلإ هب اًعناق قحلا يف اًبغار ناك نإ جاتحي الف «قحلا الإ قحلا ندعم

 «تاهبشلا ندعم نم ءاج ءيشل ضرعتي نأ ىلإ الو «قحلا ندعم نم ءاج ءيش

 الأ قحلا يف بغارلا ىلع بحاولاف «هيومتلاو هيبشتلا اولواح دق ءاوهألا لهأ نكل

 امك هيلإ رظني لب «ةنولملا مهتاجاحز ءارو نم قحلا ندعم نم هئيجي ام ىلإ رظني

 "قفوملا هللاو «قحلا لهأ هيلإ رظني

 نكلو ءامكحُم هلك هباتك لعجل هللا ءاش ولو «هباشتملا هباتك يف لعح هللاو

 .عدتبملا نم عبتملاو «بيطلا نم ثيبخلا زيمي نأ ةغلابلا هتمكحب دارأ هللا

 قادم :ةوسلاعلا بر مالك هنأل ؛هباشتملاب نمؤيو ؛مكحُملا ىلإ هباشتملا دري عبتملاف

 ١١٠١| :ماعنألا] 4 3 le كير تملک تمول «ماكحألا يف لدعو «رابخألا يف

 ام قبي ّمَل هملاع ىلإ وأ مكحُمْلا ىلإ هباشتمل در نم هللا هرمأ ام مزل اذإ عبتملا نإو

 .[۸ ۲ :ءاسنلا] 4 اردک انکیخآ هيف أوُدَجَول هلأ ربع دنع نم ناک اوز هيلع هبتشي

 .(555 ص) "ةفشاكلا راونألا"(١)

 .(۲۱۷/۲) "ليكسلا"(؟)



 ه5: قحلا نع فراوصلا '

 :ىلاعت لاق امك «هنطاب ثبخل ؛ةيعرشلا ةقيرطلا نع فكدتسيف عدتبما امأ

 عبتيف هللا نم ىّده ريغب هاوه عبتيو [۷:نارمع لآ] 4 نك مبيد ىف نيل 28
 :هابتشالا هل ليزي ال قيرطل هكولسل لب «ههابتشال ال قحلا نع لضيف «هباشتملا

 .| د:فصلا] مهبول هما عانا أَوْعاَر امل الش لآ هديري نأ هس اذه لكن

 بير يف لازي ال ليلدلا نم هباشت امل عبتملا غئازلا نإ" : ”يبطاشلا لاق

 عابتاف «ةقيقح ىلع هعبتم هنم فقي الو اّيفاش اًنايب ىطعي ال هباشتملا ذإ ؛كشو

 .اًدبأ كش ىلع وهف «هل صلخختي ال هيف رظنلاو هب كسمتلا ىلإ مجلي ىو
 بولق نحتمّيو «بيطلا نم ثيبخلا زيميل هباشتلا ضعبب هدابع نحتمُي هللاف

 .تالاكشتساللا نرم هب فذقب امو «ناطيشلا هسوسوي امب نينمؤملا

 اهرهاظ لكشتسي يب صوصتلا دوجوو" :؟'”يملعملا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق

 يف ام ىلاعت هللا ولبيل اًعرش دوق رمأ وه املإو ارفع ةنسلاو باتكلا يف عقي مل

 مهعفري «يملعلا داهجلا نم اًباوبأ ءاملعلل رسييو ءرودصلا يف ام نحتميو «سوفنلا
 , تاخر هب هللا

 كارتشا امهنيبو الإ لطابو قح نم ام هنإ" :© "هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 درجُم يف وأ «رابخإلا لصأ يف وأ ءدوجولا لصأ يف ولو «هوجولا ضعب نم
 دحاو لكلو ءاروكذم اًمولعم اذهو ءاروكذم اًمولعم اذه نك نأب «ةيمولعملا

 يذلا «هب مهدعسأو «قحلاب سانلا ىظحأف «رخآلا ن اهب زيمتي صئاصخ امهنم

 .(؟1/9؟) "ماضتعالا" )١(

 .(۲۲۳ ص) "ةفشاكلا راونألا" (۲)

 )1١59١5/4-/١5١(. "ةلسرملا قعاوصلا" (۳)



1 

1" 

 قرافلا ردقلاب مكحيف كرتشملا ردقلا يغليو «ةقرافلا ةزيمملا صئاصخلا ىلع عقي

 .هب هلصفيو «كرتشملا ردقلا ىلع

 ؛قيرطلا هذه دض كلسو «ريسلا اذه سكع نم ىدهلاو قحلا نع مهدعبأو

 «قرافلا ردقلا ىلع هب مكحو عكرتشملا ردقلا ذحأو «ةقرافلا صئاصخلا ىغلأف

 .رخآلا عونلل اهاطعأف نيعونلا نم لك صئاصح ذحخأ نم :هنم لضأو

 . مهلطابو مهلالض بعش عيمج امهيلإ عحجري ناتللا ةلالضلا لهأ اقيرط ناذهف

Aقحلا نع فراوصلا  
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LL755 قحلا نع فراوصلا ب  

 لطابلا لهأ ةطلخ -

 .مهدئاقعو «مهتاداعو «مهب طلتحملا قالحأ ىلع ريثأتلا يف ريبك اهئأش ةطلخلا

 مئاهبلاب تح رثأتي هنإ لب عرشبلا نم هطلاخي نمب رثأتي ناسنإلا نإ :لوقأ الو

 ؛ةنيكسلا اهيف منغلاو «لبإلا لهأ يف ةظلغلاف ءاهعابط نم ائيش سبتقيو ءاهطلاخ اذإ
 "دلل اار ناك الإ طق يبن ثعبُي ملو

 امب ىسأتت سوفنلا نإ" :-هللا همحر- بجر نبا ظفاحلا لاق اذه لجأ نمو
 ."سنجلا ءانبأ لاوحأ نم هدهاشت

 اذه نإف ؛سنجلا ءانبأ لاوحأ نم هدهاشت امب ىسأتت سوفنلا تناك اذإو

 ىلع سا اهب مظعت امم رومألا هذهو' ی نبا مالسإلا خيش لاق

 نم مهؤارظن اهب يلتبا يتلا ةنتفلا عفدل : يأ :نيعيش ىلإ نوجاتحي مهنإن ؛نينم ملا

 ةياعرل هراجعتساب هسفن نع اًريخُم ةي لاق دقف" ۲۲١(: ص) "ةيئانخإلا" يف مالسإلا خيش لاق ١١(
 نع كلذب هللا انربحأو .«متغلا ىعر دقو الإ يبن نم ام) :55 لاقف لاح ءادتبا يف منغلا
 هب دصق نم فالخب .ههحو ىلع هركذ نمل ةدحاو ةلمج هيف ةضاضغ ال اذهو «ىسوم
 ."ريقحتلاو ةضاضخلا

 .(۳۸ ص) "فراعملا فئاطل" (۲)

 ) )۳"ةماقتسالا" 4/99 ١65-5 5١(.



 قحلا نع فراوصلا تت

 نيطايشو اًموفن مهعم نإف ؛اهل يضتقملا مايق عم «مهسوفن نع ايندلاو نيدلا ةنتف

 وه امك- مهدنع يضتقملا ىوقي مهئارظن نم كلذ دوحو عمف «مهريغ عم امك

 «كلذك ريخلا يعاودو «هناطيش و ناسناإلا سفن يف يذلا ىعاذلا ىوقيف -عقاولا

 رش الو اًريخ دري مل سانلا نم مكف «ريظنلاو ريغلا لعفب يعادلا نم لصحُي امو
 العقلا بارسا سالا قإف ةدلعقف هلعقي -هريظن ناك تإ اميبسال- ةنريغ فأر یک
 . ضعبب مهضعب هبشت ىلع نولوبجم

 سوفنلا" :©0لاقف رصمب ىراصنلل نيملسملا ةطلخ ريثأت ٌجاَحْلا نبا ركذ دقو
 ىلع طيلختلا رثك -ملعأ هللاو- انهاه نمو ؛اهيلع هدادرت رثكي ام ىلإ اًبلاغ ليمت
 ملعلا ةّلق عم- ىراصنلا طبقل مهتطلاَخُمو مهترواجمل نامزلا اذه يف سانلا ضعب

 مهنا وهو «داسفلا كلذ نم أشنف «هوطلاخ نم دئاوعب مهسوفن تبسنأف ياتلار

 ."نئسلا عضوم مهسوفن اهب تسنأ يتلا دئاوعلا كلت اوعضو

 _ «عدبلا لهأ ةطلخ نم ةيمحلاب عرشلا ءاج ةطلخلا ريثأت لجأ نمو

 ريكو اي رق هللا تيا مس اإ نأ بتكلا ىف ْمُكَيلَع رت دقو :ىلاعت لاق ؛داسفلا

 ٠ ٤ :ءاسنلا] چ مهل E هلم اذِإ ینا فرغ ثيرح ىف ارو یح رهعم اودعقت الف اهي

 . [1۸:ماعنألا] هع ضعاف اا٤ ف وضو يَ تيار ادو :لاقو

 كلا خفانود :هبحاص نم ءوسلا سيلج بيصي امل ًالثم يبا برضو
 .' '(ةثيبخ اًحْير هنم دجت نأ امإو «كبايث قرحُي ام

 .(77 ص) "دئاوعلاو عدبلا نم دجاسملا حالصإ" ةطساوب )١(

 .4ط ىسوم يآ ثيدح نم (۲۱۰۱) مقر يراخبلا هاور (5)



 ES قحلا نه فراوصلا

 .مهنم اًدحاو كلذ دعب

 ."قحلا نع ضارعإلا ثروت عدبلا لهأ ةبحص": !”نيسحلا نب راددب لاق

 نع دصي لطابلا ىف لوقلاو «ةكله لطابلا نم وندلا":“ كلام مامإلا لاقو

 "وحلا

 E طع مل ةعلب بحاص سلاج قه ٢ سا نب ليضفلا لاقو

 كلذ هبسكأ ؛هلوبقو لطابلا عامّس داتعا اذإ دبعلا نإ" :' 'ميقلا نبا لاقو

 . ةعضاوم مروع قحلل افي رحت

 «بلقلا ضرمُت مهتسلاجُم نإف ءعدبلا لهأ ةسلاجم نم راذح مث راذحف

 رون وبخي اذكهو «ةلضملا مهتاهبشو «ةعدتبملا مهئاوهأ عامّس نم بلقلا ىلع دري امل

 ١١5(. ص) "سيلبإ سيبلت )١(

 Ya ۹/۱ 1) "الملا مالعأ ریس 195

 ۸١(. ص) "كلام مامإلا انديس بقانمب كلامملا نييزت" «(/4/5) "مالكلا مذ"(

 )٤( صض) "ةنسلا حرش ١74(.

 )55/١(. "نافهللا ةئاغإ"(ت)



¥ 
IISالل ا ی ی ی کرا یا ب نب بكب قحلا نع فراوصلا  

 تعفدو «ةمقن نم سانلا ةطلخ تبلج مك و" : -هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 يف تعقوأو «ةيزر نم تلحأو «ةحنم نم تلطعو «ةنحم نم تلزنأو «ةمعن نم

 نم ٌرضأ -ةافولا دنع- بلاط يبأ ىلع ناك لهو ؟ساّنلا الإ سانلا ةفآ لهو ؟ةّيلب
 دادس هل بسر ةدحلاو ةملك" نيبو ةو الاس یک هي اولازي مل ةيوسلا ءانرق

 كيلا

 ةقفارم نع لفغيو «ءايحألا ةطلخ ىلإ الإ تفتلي الو فرعي ال سانلا ضعبو
 نامزلا ريغت عم دكوأ تاومألا ةقفارم ىلإ ةنمزألا هذه يف سانلا ةجاحو «تاومألا

 .تاودقلا ةلقو «تاوسألا ةردنو «هداسفو

 تاومألا ةقفارمب هيلعف رفسلا اذه دارأ نمو" :"-هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 کا رع نس والو تنضم ىلإ مهتقفارمب غلبي هنإف «ءايحأ ملاعلا يف مه نيذلا

 كلاسلا اذهل سيلف «هقيرط هيلع نوعطقي مهّنإف «تاومأ سانلا يف نيذلا ءايحألا

 .ةقرافملا هذه نم هل قفوأو «ةقفارملا كلت نم عفنأ

 نيبو ,مهركذب بولقلا ايحّت ىتوم ماوقأ نيب ناتش' :فلس نم ضعب لاق دقف
 .'مهتطلاخمب بولقلا تومن ءايحأ ماوقأ
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 )٤۸۹/١(. "نيكلاسلا جرادم" (1)

 .(85 ص) "ةيكو بتلا ةلاسرلا" (#)



 نيفلاخملا لاوقأ ث رظنلا مدع -۲

 سانلا تانايد بلاغو ؛حيحص ليلد هيلع موقي نأ نكمُي ال لطابلا ناك امل

 نمل هيلإ دايقنالاو هلوبق بجوي ام رونلاو ءاهبلا نم هيلع قحلاو ءاهتوثراوتي ةثأرو

 مهعابتأو مهعاعر ةّيمَح ىلع نوصاوتي لالضلا ةمئأو «لطابلا سوعر نإف «هربدت

 لاو نالا اد ومش ال أوُرَمَك نَا لاو :ىلاعت لاق امك «قحلا لهأ لوق عامّس نع

 هاوفأ اومكي نأ لطابلاو لالضلا ةاعد نأش اذهو" :“روشاع نب رهاطلا لاق

 «بيغرتو بيهرتو «ليوستو فيوخُت نم نوعيطتسي امب «ةجحلاو قحلاب نيقطانلا

 ةجح نأ نونقوي مهّنأل ؛ةلدألاب نوعحارتيو ةجحلاب نولداجتي سانلا اوُعَدَي الو

 ناتهبلا نم بيلاسأب نكلو ءاهلثمب ال اهتوعفادُيو اهئورتسي مهف «ضهُنأ مهموصح
 سانلا اهرون معي أ | وشحن قفخت 7 قحلا قراوب ب اوأرو ؛ليخلا مهتيعأ اذإف ‹ليلضتلاو

 وغللا قاوبأ يف اوخفنو «مالكلا وغل ىلإ اولدع ءدشرو ريخ نم ةيقب مهيف نيذلا
 حلاصلا لوقلا مالكلا نورمغيو «قحلا ججح ىلع كلذب نوبلغي مهلعل ةعجعجلاو

 ."ءالؤه نأش كلذك و «وغللاب

 .(؟717/؟ 5) "ريونتلاو ريرحتلا )١(



 | ]1 ]5 ب اا قحلا نع فراوصلا ج7

 عبتي نينس رشع ةكمب هَ هللا لوسر ثكم : دفع هللا دبع نب رباح لاقو

 نم «ينيوؤي نم :لوقي «ىثمب مساوملا يفو «ةنحبو ظاكعب مهزانم يف ف سانلا

 وأ نميلا نم جرخيل لحرلا نأ ىّ «ةنحلا هلو يّبر ةلاسر غلبأ ىح يرض

 .'كنتفي ال شيرق مالغ رذحا :نولوقيف «هموق هيتأيف رضم

 نبال اولاق هه قيدصلا ركب يبأ راوح ىلع ةّئْغَّدلا نبا تَّرقأ امل شيرقو

 انيذؤي الو یاش ام ًارقيلو ءاهيف لصيلف «هراد ىف هّير ديعيلف ركب ابأ رم :ةنغدلا

 .“انءانبأو انءاسن نقفي نأ ىشحخت انإف هب نلعسي الو «كلذب

 ًالضف «هدنع ام نالطب فرعي فيك «هريغ فرعي ال لوق ىلع أشن نمو
 هنا ثدي ام ءوض يب عادلا رئاس لُمأتي نأ نع

 «ملعلا لهأ بهاذم فرعي ال نم سانلا نم 15 نبا مالسإلا خيش لاق

 "شفر ا لق ىلع انا هگو

 وه امّنِإ «هقالطإ ىلع سيل نيفلاخملا لاوقأ يف رظنلا يف بيغرتلا اذهو

 طلا انآ سلاو يئاكلا ةمقاللهب فور فاك نع لاوقأ يف رظنلا يف بيغرت

 بوكر و ةقدنزلاو داحلإلل اًباب نوكي دق لب «قحلل اًباب سيل اذهف لاوقألا لك يف
 .تالالضلا

 نع «ريبزلا يب أ نع :ميثح نبا نع «رمعم انأ :قازرلا دبع انث (۳۲۲/۳) دنسملا يف دّمَحأ هاور )١(

 .ميثخ نب نامثع نب هللا دبع وهو «ميثخ نبا الخ «تاقث هلاجرو .هب رباح

 79 ./7) ةنيدملا ىلإ هباحصأو 5 يلا ؛ ةر باب ةراضتالا بلان باتك يف يراخبلا هاور (؟)

 595٠١5(. مقر

 .(١؟ صو "ناميإلا" (۳)
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 هما قحلا نع فراوصلا 0 الل

 هرارضأ لقأو «تالالضلا يف اًماوقأ ْتَدْرَأ ةفزاجُم رمألا اذه بوكرو

 .بلقلل رارضتساو «هءارو ةدئاف ال امب نامزلا عييضت

 فراع «قحلا يف خسار ملاع نم الإ نوكت ال لطابلا لهأ بتك ةءارقف

 .مهئاوهأ ضقن ليبسو «لطابلا لهأ بهاذم داسفب

 درلا ليبس ىلع ال لوضفلا ليبس ىلع ملع بلاط وأ «يماع نم اهتءارق امأ

 ةميخو هبقاوعو «زوجي ال اذهف ؛مهيلع

 لآ اسس يار يماعلا امأو" : (ه٤ ٤٤١ ت) يزجسلا رصن وبأ لاق

 فيخ هاّحاح وأ هيلإ ايغصأ نإ امهّنإف ؛هيلع اًجتحُي الو «فلاخملا ىلإ ايغصي
 ."الجآ لاتفنالاو ًالجاع للزلا امهيلع

 در اهنم دافتسي مالكلا لهأ بتك نأ :دوصقملاو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ؛ةلطابلا ةلاقملا در ىلإ جاتحي ال نم هيلإ جاتحُي ال اذهو «ضعب ىلع مهضعب
 .هيف يه اًباتك علاطي الو ءاهب هبطاخخُي نم كانه الو «هبلقب رطخت مل اهنوكل

 .اهداسف فرعي ْمَلو ؛ةهبشتلا فرع نم هب ٌرضتسي دق لب «درلا مهفي مل نم هب عفتني الو

 ًالطاب نوُدري مهّنإَف ؛مهبتك يف يذلا ملعلا وه اذه نأ :انه دوصقملا نكلو

 . لطاب نيلوقلا الكو «لطابب

 اس تعم قيقحت ىلإ رظعل لا ىهتني نأ دعب امأ «لالدتسالاو رظنلا لبق اذهو

 هل بالف ؛نيقيلا هل لصحي ثيحب يعرشلا ناهربلا هيلإ هاذأ ام پسح ىلع لضح

 ۸۷ ضو "توصلاو فرخلا ركلأ نه ىلع درلا" (1)

 )۲۸۳/٥(. "ةنسلا جاهنم" (۲)



١1 

LQ اساسا ب ع ا قحلا نع فراوصلا ## 

 ' "نيككشملا نع ضرعي نأو تابثلا نم
 .: 5 : كس I )37 و ا 5
 هل لصح ا اذإ يذلا وه خسارلا ملاعلاو : يملعملا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق

 نع ضرعُي نأ امإ لب ءاهيف ككشُي دق امب لابي ملو ءاهمزل ةيضقب يفاشلا ملعلا
Eل £  

 ."تبث ام ءوض يف اهلمأتي نأ امإو «تاككشملا كلت

 رارضإلا ىلإ بهاذملاو ءارآلا ةبرجُت يف اهتبغرو كسفن لوضف كدوقي نأ كايإف

 ةاجنلاو كاكفلا تدرأ امّبْرو «ةريحلاو كيكشتلا ىلإ ملعلا نم كدنع امبو «كتديقعب

 .يدحُي الامب تقولا ةغاضإ لاوحألا لقأو دف ذاك دق تشل و اس تا دعب

 جولولاب لالضلا نالطب نقيتت كنأ ىوعدب سيلبإ كيلع سبلُي نأ كايإو
 يف كو يللا لاق ءدسألا نم كرارف نتفلا نم ف لب «ةوبنلا يده اذه امف «هيف

 .(هنع ًانیلف هب عمس نم)» :لاجدلا

 ؛ةدسافلا ءارآلا اهب برجُت نأ يف كسفن رضت ال" :"هزح نبا دّمحُم وبأ لاق

 «هتفلاخم ىلع كل دسافلا يأرلا يذ ةمالم نإف ؛كلهتف اهداسف اهب ريشملا ىرتل

 نم تلصح دق تنأو ءامكالك مدنيو ؛كردقي نأ نم كل ريح هراكملا نم جان تنأو

 . ةراکف

DR RE RE CR 

 .(١5؟5/14) "تاقفاومل"(١١

 ٤(. صو "ةفشاكلا راونألا"(؟

 ١7(. ص) "سوفنلا ةاوادم (*1



 لظانلا لهآ ةرثك ۴

 هلمحُي كلذ نإف ؛بهذمل نيلحتتملا وأ «لوقب نيلئاقلا ةرثك لحرلا ىأر اذإ
 .اًضعب مهضعب عبتي ريط بارسأك سانلا نإف ؛مهتعباتم ىلع

 همهوتل كلذو «مهفلاخُم لوق فعض مّهوتي ضعبلا لعجت بهذملا لهأ ةرثكو

 .لطاب بهذمو «طقاس لوق ىلع ةريثكلا لوقعلا عامتحا عانتما

 لاب اَ # :نوعرف لاق دعب نمو لبق نم لالضلا لهأ ةجح يه هذهو

 [ه١:هط] 4 وألا نول

 ءنينمؤملا يف ليلق ءاملعلاو «سانلا يف ليلق نونمؤملاف' : 'ميقلا نبا لاق
 ول :نولوقي مُهّنإَف ؛نولهاجلا هب رتغي امب رتغت نأ كاّيِإو ءءاملعلا يف ليلق ءالؤهو

 هلعاف !!مهفالخ ىلع ساّنلاو ءاًددع سانلا لقأ اونوكي ْمَل قح ىلع ءالؤه ناك
 الإ سلا اق «سانب اوسيلو ءىناثلاب ةوهّبشمف ميقا نمو ءسانلا مه الو نأ

 . اددع مهلقأ اوناك نإو «قحلا لهأ

 ری «سانلا عم انأ :لوقي ؛ةعمإ مكدحأ نكي ال" :دوعسم نبا لاق

 .سانلا رفك ولو ,نمؤي نأ ىلع هسفن مكدحأ

 ف نم رح علت نوچ :هلوقك ؛عضوم ريغ يف نيرثكألا هناحبس مذ دقو

 )١41/1(. "ةداعسلا راد حاتفم"(١)



 .[١١٠:فسوي] % مومي تصرح ولو نساكلا رك اوا :لاقو رك #را

 .[١:ابس] © روکا یوا نم ٌلِلََوْأه :لاقو

 ليو تحصل أوُنِعَو أوما لا الإ نب لع همني تبل الا نب اک یوا :لاقو

 ."[1 ؛:ص] % مها

 ضف اذه «ةيرثكألا ی وعدب مهبهذمل نوع عدبلا لهأ نم نولطبملاو

 هنآ ةرعاشألاو ةضفارلا معزت امك «هنوعدي اميف عقاولل مهبيذكتو مهتطلاغم نع

 هيف رظنلا نود هعابتأ ةرثكب فرعي ال ّقحلا نأ :هيف ةّيرم ال ىذلاو «نيملسملا رثكأ

 لالض يف ةرثكلا نأب ةقطان اًدح ةريثك صوصنلاو ؛ةنسلاو باتكلا ىلع هضرعو

 © ُدَمَأ ليس نع َكوُلِصُي ضرذلا ف نم رڪ حث نو :هناحبس لاق امك ؛لطابو

 ١١[. < :ماعنألا]

 .[١١٠:فسوي] % َنينِمْؤُمِب تصرح ولو ناكل دك اتوا :هلوقو

 .[١١١:فسري] © رقم مش الإ هناي مُمراڪ أ موب امو :هلوقو

 :[1ءايس] 4 روک دل یوابع ن للقول :هلوقو

 ءنالحجرلا هعمو يبتلاو «طهرلا هعمو ةمايقلا موي يبل يتأي شیک ربو

 فعلا ةف سیلو ىبنلاو

 عدبلا لهأ نأ بجعلا نمو" :-هللا همحر- يسدقملا دّمحُم وبأ قفوُملا لاق

 ,مهروهظو «مههاجو «مهلاومأ ةرثكو «مهترثكب قحلا لهأ مهنوك ىلع نولدتسي

 .(ه/ - هال ص) "نآرقلا يف ةرظانملا ةياكح" (
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 هك يبنلا هلعج ام نولعجيف مهفعضو مهتبرغو اهلهأ ةلقب ةنسلا نالطب ىلع نولدتسيو

 قحلا لهأ ةلقب انربخأ ل ىلا نإف ءلطابلا ىلع ًاليلد «ةنسلا ةمالعو «قحلا ليلد

 ليبس اوكلس مهنكلو «مهترثكو عدبلا لهأ روهظو «مهتبرغو نامزلا رحخأ يف
 الأ مهلاومأ ةرثكب مهئايبنأ باحصأو مهئايبنأ ىلع مهلالدتسا يٿ ممألا

 ."قحلا لهأ فعضو

 لاق ؟نوديزيأ :ِلت ىلا عابتأ نع نايفس ابا لأس امل لقره نإ :تلق ناف
 .نامُيإلا كلذكو :لقره لاقف .معن :نايفس وبأ

 :نيهحو نم باوجلاف «ةوبنلا ةّحص ىلع اًرايعم ةرثكلا تلعجف

 ص ىلع رومألا رئاسب لدقما نأ كعب ناك لب «هدح ول ذوي مل اذه أ =

 ةدايز يف ناك مهددعف « قلخلا راک کب و "نوديزي" :باوحلا نأ -؟

 موهفملا اذهو «ليلق قلخلا رئاس ىلإ ةبسنلاب ةدايزلا عومجُمو «ناصقن يف سيلو
 رغ مالسإلا أدب) :ي5 يبنلا لوق قوطنمل قباطم

 ةيوعشلا ةوعدلا هذه تناك .نئلو' :('7ديز وبأ هللا دبع نب ركب ةمالعلا لاق

 ىوعد باوصلا نع دعبلا يف اهنم دشأ هنإف ءباوصلاو دصقلا قيرط نع اروج
 :رومأل عقاولا اهبذكي ىوعد يهو (ةرعاشأ) نيملسملا نم ةيرثك ألا نأ" :ةرعاشألا

 ناك مهدعب نمف  ةباحصلا نم ةلضفملا ةثالثلا نورقلا لهأ نإ - ١

 عيدجلا هللا دبع خيشلا هقرط عمج دقو ب ةريره يبأ ثيدح نم )١45( مقر ملسم هاور )١(
 5 ماثللا فشك" فاس خيرت برأ

 ١5١-١١7(. ص) "هلاعتلا' 6



 هت . ١

 قحلا نع فراوصلا ةقعت هال

 ىوس "فلسلا ةديقع" مساب دعب فرع امب ةنسلاو باثکلا راوقأ لْثمُي مهداقتعا

 ."نورق ةثالث هذهف" مهومزهو «فلّسلا مهرساك نيذل ةعدتبملا دارفأ نم هنرق ٌرْذ ام

 ىلع نوملسملاو دعب نرق لك ىف رثكألا نولثمُي نيملسملا ةّماع نإ -۲

 ثرعشأ نوكي امو "فلسلا ةديقع" ىلع وه نيملسملا نم دولوم لكف «ةرطفلا نيد
 ."وهتسردم هتلاتجا نم الإ مهنم

 ؛نيئوانملاو نيفلاخملا ةرثكل همازتلاو ّقحلا داقتعا نع رتفتو فعضت نأ كاّيِإو

 آو لا نعتسا لب ؛قيفرلا ةلق نم شحوتست الف «لطابلاو نودلاب ىضرتف

 .نيقتملل ةبقاعلاو

 ملو قيرطلا نم عحر هنيقيو هربص فعض ىتمو يفنحلا زعلا يبأ نبا لاق

 :لوقي لعجو «ةدحولا نم شحوتساو «قيفرلا مدع نإ امّيسال ءاهتقشم لّمحتي
 !مھب ا يلف «سانلا بهذ نيا

 شح وتسي ال قداضلا ريضبلاف ؛مهتكلهأ يتلا يهو «قلخلا رثكأ لاح هذهو

 نأ مآ يرل :لوألا ليعرلا ةقفارم هبلق رعشتسا اذإ هدا ن الو یار نب
 .[::ءاسنلا © اًِمِفَر َكِيِتلْوأ نحمي َنيِحِلََصلأَو ادل وبر صلو نيل نِ رسم رع رع ريل

 نيف همن وليفي ال نيقلاعللا نأ ىوعدب ويلا ىلإ ةرعذلا نع .كذصي ضعبلاو
 .ةمذلل ءاربإ ؛بجاو نايبلاو راذعإلا و غالبلا نإف ؛كلذ ردق ولو «ثادحألل قابتس

iı .)١( 

 نوكرتي ال سائلا نأ انملع نأ ضرف ف ولا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نايبو «ةلاسرلا غالبإ نم اًعنام كلذ نكي ْمَل «ركنم هنأب نوفرتعي الو «ركتل
 .(*51/5) "ةيواحطلا ةديقعلا حرشأ

 )177/١(. "ميقتسملا طارصلا ءاضتقا" ١(
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 ا

 ."ىهنلاو رمألا بوجو الو «غالبإلا بوحو طقسي ال كلذ لب «ملعلا

 ةحيصنلا قحب مئاقلاو «جاحوعالا مرقمو «حالصإلا ةيعاد عمّس اذإ ضعبلاو

 :ىشعألا لوق دروأو «هنم ّرخّس امّيرو «هتمّيزع نم نهوي ذحأ ةعيرشلا نع بذلاو

 x قحلا نع فراوصلا :

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي ملف اهنهويل اًموي ةرخص حطانو

 نم كتمذ أربت نأ كبسحو ءاذه لثم ىلإ -قحلا ةيعاد يحأ- تفتلت الف

 ةفص نأ ملعت نأو «ةعيرشلا ةرصن بلط يف رجألا بستحت أو ءركنملا راكنإ

 “© ىابرغلل ىتوطف ءابيرغ أدب امك دوعيسو ءابيرغ مالسإلا أدب» ؛ةبرغلا :قحلا
 اهب ]نظيف رتكت ةلضملا ءاوهألا نإ" هلا همحر- يرجالا ظفاحلا لاق

 ."سانلا يف ءابرغ مالسإلا ةعيرش ىلع مه نيذلا قحلا لهأ ىقبيو «سانلا نم ريثك
 موزل :هب دارملاف ةعامجلا موزلب رمألا ا تو لیا همحر- ةماش وبأ لاقو

 هيلع تناك يذلا وحلا نأل ؛ارثك فلاخملاو ًاليلق هب كسمتملا ناك نإو «هعاباو حلا
 ."مهدعب لطابلا ةرثك ىلإ رظن الو بلخ هباحصأو 77 يبنلا نم ىلوألا ةعامجلا

 عةنسلا لهأل اننامز يف روهظلا نأ :-عقاولا وهو- هيف ةيرم الو كش أل يذلاو

 ةي مهتم برقتلاو «مهيلإ عدبلا لهأ باستنا لاحم نم كلذ ىلع .لدأ الو

 .مهئاوهأو مهعدب ىلع ةنسلا لهأ ةعانش عم 37

 .هكف ةريره يبأ ثيدح نم )١45( مقر "هحيحص" يف ملسم هاور ()

 .عيدجلا هللا دبع خيشلل "ماثللا فشك ةطساوب (55-55 صر "ءابرغلا" ()

 .(7١؟ ص) "ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا" ()



 قحلا نع فراوصلا ك

 نم رهاظلا يف نآلا رظنيلف" :©20(ههدهرم ت) ينارمعلا ىّبحَي خيشلا لاق

 راطقألا يف اهنم رهاظلا نأ رظّنلا يف فصنأ نم دنع كش الو ةمألا قرف بهاذم

 مهريغو ةيردقلا بهذم نود «ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ بهذم وه راصمألاو

 .هروهظب هللا دعو يذلا قحلا نيد هنأ ملعيف ءاوهألا لهأ نم

 ؟هروهظ ىلع متللدتسا ي يأبف :ليق ناف

 ىف ءامهدلا لهأ تدحو ددعلاب ةرثكلا ىلإ ترظن نإ :رومأب هروهظ :انلق
 اونفأ ملعلاب نيروهشم ةمئأ عابّتا ىلع مِهَّمَه هللا عمج مالسإلا دالب نم قافآلا

 ؛سايقلاو ةنسلاو باتكلا نم مهتلدأ اوملعو «نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ عمجب مهرامعأ

 «هرصن و اًبهذم هراتخا هيلإ دحاو لك داهتجا ىدأ امف «هيف اوفلتحا اميف اودهتحاو

 هونابأ اهل قلخلا مهعبتتف «دوادو دّمحأو (ةفينح وبأو «كلامو ؛يعفاشلا :مهو

 هرمع ىتفأ امَّنِإَو «كلذب هدنع ملع ال نع الإ بوس كفو ملر «داهتجالا قرط نم

 الو ءاوهألا لهأ نم مهريغو «ةيديزلاو ءةيردقلا مهو نيملكتملاو ةفسالفلا ملعب
 ."اهب مهل رظن ال ذإ ؛مهفالخب دعي

 «قحلا لهأ داوس ريثكت يف ىعسي نأ حالصإلا ةيعاد ىلع يغبنيف اذه عمو

 نأ وجرأل ىّنإ» : هيو يبنلا لاق اذهلو «مهعابتأ ةرثكب اًضيأ نولضافتي ءايبنألاو

 . '' (ةنجلا لهأ رثكأ اونوكت
 ل توز وأ نأ ةا َلِإ ةكئلسزآر9» :3ڪها سنوي نأش يف ىلاعت هللا لاقو

 ١[  غمل-9 41/:تافاصلا] 4 ني لإ جهت اوما

 )١( "رارشألا ةيردقلا ةلزتعملا ىلع درلا يف راصتنالا )٠١۹/۱-١١((.

 مقر يراخبلا هاور 6ث )٥۷۰٥((« طعنا سابع نبا ثيدح نم (؟17/4) مقر ملسمو .



 د5 قحلا نع فراوصلا

 نم ءايبنألا عابتأ ةرثكف" :؟7هللا همحر- يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاق

 لوحُي دحاو لجر «نولطبم مهنأ عم ةربعو ةظع لطابلا لهأ يف كلو
 وبأ لعف امك «هدهجب ةلالضلاو ةعدبلا ىلإ ةرطفلاو ةنسلا نم ةريثك اًدالبو ّيحاون

 اهلخدأ نم لوأ هنإ مث ,دادغب نم ينالقابلا نبا ةقيرط زینا ثتيح يورهلا رق

 نم اهل خيل برغملا .ىلإ داعو «ةكمب ىحابلا ديلولا وبأ هنع ا «يكملا مرحلا

 قحلا لهأ لاب امف «دارفأ مهو «نولطبم ءالؤه ناك اذإف ٠ "ةيرعشألا ىلإ ةنسلا

 .لطابلا لهأ ةرثكل نوفعضيو «قحلاب مايقلا نع نورتفي

 ثيدحلا انرصع يف تاودقلا نمو «مهب ىسأتن الو «لطابلا لهأب ربتعن نحّتو
 «ههج و يف سانلا لك ماق ثيح بزل جرس باهولا كبف نب دا فلا مامإإلا

 ديحوتلا تارمّت نم اذهو ؛ىدُهْلاو ةنسلا ىلإ ةريزجلا هببسب هللا لوح نكلو

 .ربصلاو قدصلاو
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 )١( ص) "نانملا فيطللا ريسيت" ١85(.

 )۲( "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد' )١/771(.



 لاق ع كدي ديد 752 قحلا نع فراوصلا 5

 ب ىق فلا ىلا ءاقطم بيس سفلا لافعا نأ هذ كلف ۷ امي

 .احيحص اروصت لئاسملا روصتو «رظنلا نسح

 لادتعا عم الإ ققحتي ال يأرلا نأ مولعمو" : "هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 . جارملا

 لضحيق «لادنعالا دس نع اهحرخُي ام تاضراعملا نم اهل رعي دق سفتلاو

 ءافصو هبحاص بلب بهذي شيوشت عون هعم لصحُي يذلا روفتلا نم ءيش اهل
 نوكي دق كلذ نأ كش الف ؛لاحلا هذه يف صخش ىلع مولعلا تدرو اذإف «هنهذ

 .هنع رودصلاو قحلا ةبناجم ىف اًببس

 تدمّحو «بولقلا تيمع ؛سوفنلا ترفن اذإو" :2”هللا همحر- ليقع نبا لاق

 ."دئاوفلا باوبأ تّدسناو ؛رطاوخلا

 ؛هانعم يف امو بضغلا نأل ؛بضغلا لاح ءاضقلا نع عرّشلا رجز كلذلو

 .هيلع يه ام ىلع رومألا روصت نسحي الف لادتعالا دح نع هبحاص ج رخي

 )١75/7(. "دئاوفلا عئادب" ('

 )١//55(. "هقفلا لوصأ يف حضاولا" ١(



  RRR RRA LLقحلا نع فراوصلا 725

 هلاتغت امك هلاتغي لقعلا لوغ بضغلا نإف" :؟ 7-هل همحر- ميقلا نبا لاق

 . نابضغ وهو «نينثا نيب يضاقلا يضقي نأ اب يبتلا ىه : اذهلو «رمخلا

 نسح باب هبحاص ىلع قلغي يذلا قالغإلاو «قلغلا نم عون بضغلاو

 . دصقلاو روصتلا

 بيغلا يف كتيشحخ كلأسأ ينِإ مُهللا) : ل ىبتلا اعد او نم ناك كلذلو

 .2' ”(اًضرلاو بضغلا يف قحا ةملكو «ةداهشلاو

 بضغ اذإف هاضر يف قحلاب ملكتي امَّنِإ قلخلا رثكأ ناك املو" :"ميقلا نبا لاق

 هقفوي نأ ل هللا لأس «لطابلا يف هاضر اًضيأ هلخدي دقو «لطابلا ىلإ هيض هحرأ

 «لطابلا يف هاضر هلحدأ يضر اذإ نمم نكت ال" :فلسلا ضعب لاق اذهلو

 . قحلا نم هبضغ هج رخأ بضع اذإو

 ؛اضرلاو بضغلا يف قحلا ةملك امأو" : هللا همحر- بجر نبا ظفاحلا لاقو

 4+ َنوُرْفْمَي مه ويضع ام دَر :لاقف بيض رقي نوف ا و دق و ادع زيزعف

 ريغ لعفيو عقحلا ريغ لوقي نأ ىلع هبحاص لمحي بضخغلا نأل 1 «ىروسلا|

 هنأو هناميإ دش ىلع كلذ لد اضرلاو بضغلا يف قحلا الإ لوقي ال ناك نمف «لدعلا

 .(57/5١؟) "نيعقوملا مالعإ" )١(

 نع مشاه يبأ نع «كيرش انن :رماع نب ةروسأ ان (oo-o f)» "ةدتيسلا' يف ناسا هآور (؟)

 .(55/1) "نافهللا ةثاغإ" (۳)

 .(۲۸ ص) «بيغلا كملعب َمُهّللا» :رساي نب رامع ثيدح حرش )٤(
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 . هست كللمي

 روزو اًنأتهُب هب تفذق ام ةدش نم اه ةشئاع نينمؤملا مأل لصح ام لمأتو

 بيجُت نأ تدارأ امل اظل بوقعي هللا يبن مسا اهاسنأ ديدشلا دراولا اذهف

 «فسوي يبأ لوق الإ الثم مكل دحأ ال هللاو :تلاقف «هتلوقمب م اهجوزو اهيدلاو

 ۱ ۸:فسوی] 4 وشی ام ع ُناََتَسلا لاو ليج بست :لاق

 نب ماشه ةياور يفو .«همسا ينم سلتحاو» :جيرح نبا اهداز ةياور يفو

 تيسن)) :سيوأ يبأ ةياور يفو .(هيلع ردقأ ملف «بوقعي مسا تسسمتلا وو ةو رع

 .«فوجلا قارتحاو ءءاكبلا نم يب امل بوقعي مسا

 ةياعط اهيلعو الف ضرأب هلحار لضأ يذلا لحرلل لصح ام كلذ لفاقز
 وه امئيبف ؛هتلحار نم سيا دقو ؛اهّلظ يف عجطضاف ةرجش ىتأف ؛اهنم سيأف «هبارشو

 تنأ مُهَللا» :ح رفلا ةدش نم لاق هَ ءاهماطحخب ذحأف هدنع ةمئاق اهب وه ذإ كلذك

 . ”(حرفلا ةدش نم أطخأ «كبر انأو «يدبع

 هلادتعا نع جرح ؛ةكلّهلا نظو سأيلا ةلاح دعب دراولا ةدش نم لجرلا اذهف

 .دصقلا دوحو مدعل اهب ذحاؤي مل هنكل ؛رفكلا ةملك هنم تجرح لوهذ ةلاح يف راصو

 ندأ عم اًروفن سانلا عرسأ ناتسألا ءاثدح نسلا راغص ناك امل اذهلو

 نتفلاو لطابلا ةدام اوراص «هتدحو بابشلا ةعتم نم مهيلع بلغي امل تاجيمملا

 «فراصلا اذه لازو هتدحو بابشلا ةعتم تفعض نسلا رحأت املك و ءاهماطحو

 .دشرلاو ٌملحلا رهظو

(EYA) 'ىيرابلا حتف" (١ 

 .نراخبلا ةاور (؟



 2ب قحلا نع فراوصلا >

 .ةعجافو ةبيصمك اهبلب بهذي يوق دراو سفنلا ىلع دري دقو

 لإ دمحم امو :بهيبن ىلإ لزتأ امیف ةوعرقي اوناك م اركلا ةباحّصلا ءالؤهف

 ١[. 4 ؛:نارمع لآ] 4 مُكَجفَعَأ ع منا لِي وأ تاک هنأ لقا ثق نع کک 8 كر
 بت

2 

 ءاديدش بوق فال اذه ناک و ب لوسرلا توم مهأحاف امل نكل ءاهئوظفحيو

 ناك نم الإ كيآلا نع اولهذو «لرتملا اذه نايسن ةبيصملا لوغ نع عيئاصأ

 دمحف «ربنملا ىقرو ءدجسملا ىلإ جرح هنإف ؛ ركب يبأك «بلقلا تبا ءاعاجش

 ج 814 اش دعب ناک مع اا اع هضم اغ :لاق هن «هيلع ىّتثأو هللا

 وشر الإ دخ اموت :أرق من «تومُي ال يح هللا إف ؛هّللا دبعي ناك نمو «تام دق

 نلف هيف لع بق نمو ةكبتعأ # ع ممبَقنا ليف وأ َتاَم نيا لكلا دا نب

 ٤٤ ١[«. :نارمع لآ] 4 يرل
 ت رھا هپ ر

 رڪ لا هنأ و ا ميل

 اهّلزنأ هللا نأ نوملعي اونوكي مل سانلا نأكل هللاو : عش سابع نبا لاق 5 5

 ."اهولتي الإ رشب عمسي امف «سانلا هنم اهاقلتف بل ركب وبأ اهالت ىح

 مهارت الف «قحلا ةبناجُم يف رثرلا اذه ب ترك ردي كالا تسلعلاو

 بلطي ضعبلا هلعفي امك «سفنلا هيف رفنت لاح يف هنوروصتي الو قحلا نوبلطي

 5 نادي ةيلعمم ةرورش الإ اعا اذه نركب الف كادي نول

 دصيو بضغلا جيهي بلاغلا يف لادحلا نأل ؛لئاصلا عفد باب نم هيلإ اورطضا

 .دصقلاو روصتلا نسح نع

 )١( مقر يراحبلا هاور 21١1141١ ۱۲٤١(.



 هب قحلا نع فراوصلا <

 و ولا هب يي امأ و" : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يه يتلاب لد وح ضراعم یا ضراع اذإف «لئاصلا عفد

 قسما يه يتلاب 5 نأ جاتحيف «ةبضاغمو ةعفادم هيف لادجللا نأل" :لاقو

 ."لداجُملا عفادي امك عفادت ال ةظعوملاو «ةعفادملاو ةعنامملا نم هيف ام حلصُي ىَّنَح

 ةباصإلا مرح هدوعت نمو «هدوعت بغّشلا يف ضاح نمو' :حلفم نبا لاقو
 . ةرذلا طوقس طقس هب فرع نمو «هيلإ حورتساو

 ّقحلا فشكل اًبلط اورظانت نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نإ :تلق نإف

 نورظانتي اوناك فلسلا نإف ؛هيلع جرح الف فلسلا قيرط كلس نم نأ :باوجلاف

 .ةبلغو ةبغاشم ال ؛قحلا بلطو «ةرواشملا ليبس ىلع قرطلا لمكأب

 نمو. نيعباتلاو ةباحضلا نم ءاملعلا ناك دقو" ٠ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 هودرق ٍءْىَش يف محن ؟ نک 9 :هلوق يف ىلاعت هللا رهأ | وعبتا رمألا ىف اوعزانت اذإ 2 مم

 .[5 3 :ءاسنلا] | © اليِوَأت سج او رس قزو جا رزلاو ةا كوف هک نإ لوسرلاو هل

 فلتحخا امبرو «ةحصانمو ةرواشم ةرظانم ةلأسملا يف نورظانتي اوناكو

 ."نيدلا ةوحأو ةمصعلاو ةفلألا ءاقب عم ةيلمعلاو ةيملعلا ةلأسملا يف مهلوق

Ê Ê 2 CR50  

 44 1 "قيقطتلا ىلكمرلا"(0)

 ١(. 47 4/799 "هقفلا لوصأ" (

 )۱۷۲/۲٤(. "ىواتفلا عومجم" (”



١١ : 
 [لل :

 اط :هللا هرمأ امك هلوسرو هللا لوقي یتح لوقي إل :ملسملا ىلع بجاولا

 ١[. :تارجحلا] ووشو هلأ يي نب اومد ال أوما“ تيل

 هت هلوسرو هللا لوقي ىٌح نولوقي الو «نودقتعي ال ةباحصلا ناك اذكهو
 EE 2 دقتعت ف ولح تس و «ةباحصلا دهع ضارقنا دعب ءاوهألا ت رهظ

 .هولّوأت هفلاخت ةلدألا تناك امو «هولحتنا ام عرشلاو «هولاق ام نيدلاف

 اًعبت هلعجيو هاوه روي يتسلاف «يعدبلاو يتسلا نيب قراوفلا مظعأ نم اذهف
 .عرشلا ىلع اًمكاح هاوه لعجی عدتبملاو ةلدألل

 مهءاوهأ اوعبتا مهّنأل ؛ءاوهألا لهأ :عدبلا لهأ يمس كلذلو" :”يبطاشلا لاق
 اوردصي تح ؛اهيلع ليوعتلاو اهيلإ راقتفالا ذحأم ةيعرشلا ةلدألا اوذحأي ملف
 ا وظنم ةيعرشلا ةلدألا اولعج ت ؛مهئارآ ىلع اودمتعاو مهءاوهأ اومّدق لب ؛اهنع
 .كلذ ءارو نم اهيف

 ."عبّتلاب ةّلدألا ذحأو «هبلاطم لّوأ ىوهلا لعج عدتبملا' .(9لاقو
 :هبلاطم لّوأ وحلا ىلإ ةيادحلا لعح امّنِإ هنإف :عدتبملا ريغ فالحب" :' 'لاقو

 )١( "ماصتعالا" )۲/۱۷١(.

 )۲( "ماصتعالا" )١74/1(.

 )۳( "ماصتعالا" )١75/1(.



 قحلا نع فراوصلا

 ."عبتلاب هلعجف -ناك نإ- هاوه رّخعأو

 امب ملعلا اوبلط مالكلاو ملعلا لهأ ةعدتبمف" :'''ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ."هب اولمعيو «عورشملا ملعلا اوعبّتي ٌمَلو ؛هوعدتبا

 ميقتست ال صوصنلاو نراهم هل نردطي :عدبلا لهأ ةقيرط هذه تناك املو

 مدقتلا :نيتميظع نتا وس ن اوعمجف «ءصوصلنلا فيرحت يف اوعقوف ؛مهئاوهأ عم

 .هلوسرو هللا مالك فيرحتو «هلوسرو هللا يدي نيب

 ؛مهئارآ ىلع هولّوأتف «نآرقلا ىلإ اودمعو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مهبل للاخُي ام نولرا ةراتو ءاهيف ةلالد الو يحتم ىلع تايآب .كرادنسي ةراث

 ؛ةيمهحللاو «ضفاورلاو ؛جراوخلا قرف :ءالؤه نمو «هعضاوم نع ملكلا هب نوفّرحُي امب

 ."مهريغو «ةئجرملاو «ةيردقلاو «ةلزتعملاو

 يبل صوصتلا ركذو «مالكلا يف فتي ن لک يف درج وع اذه" :؟ لاقو

 هريغ اهلعف ول تاليوأت «هلوق فلاخُت يتلا صوصنلا لّرأتي هدجت هيلع اهب جتحُي

 امبو دري مل لوسرلا نأ رارطضالاب ملعُي امب تايآلا لّوأتيو «هيلع ةمايقلا ماقأل

 :نيغباتلاو ةياحيعلا نع فقورعملا ريسفتلا قذلخ وه اميو تاصأ ظفللا هيلغ لدي ال

 .اقلع تركذل كلذ نم هقرعأ ام تركذ ولو «ىرخأ صوصن فالخو

 عدبلاب نيروهشملا نم ال :عدبلا لهأ نم اجا ينثتسأ ال :ىرخأ ةياور يفو

 ةعامجلاو ةّئسلا ىلإ نيبستنملا نم الو «كلذ وحو «يضفارو «يلزتعم نم رابكلا

 )١07١/5(. "ةنسلا جاهنم" )١(

 .(8 ها/-؟ه 5/1١9 "ىواتفلا عومجم" (۲)

 .(؟5-107/5؟1/4/5) "ةنسلا جاهنم" (۳)



 ."كلذ وحنو يملاسو يرعشأو يمارك نم

 امل ات الإ نيّدلا نم ءيش يف مّلكتي الأ نمؤم لك ىلعف" :اًضيأ لاقر
 هلوقل اًعبت هلوق نوكيف «لاق ام رظني لب «هيدي نيب مّدقتي الو «لوسرلا هب ءاج

 هَل نيعباتلا نم مهليبس كلس نمو ةباحصلا ناك اذكهف «هرمأل اعبت هملعو
 ,هلوقعمب صوصنلا ضراعي نم مهيف نكي مل ءالؤهف «نيملسملا ةمئأو «ناسحإب

 گفتو رظني هيفو ملكتي هبو ملعتي هنمف «لوسرلا هب ءاج ام ريغ اًنيد سّسؤي الو
 ."ةنسلا لهأ لصأ اذهف

 داكي ال ىفح وه لب «طقف ةريبكلا عدبلا باحصأ هب ستي ْمَل ءاَدلا اذهو
 حصن ؛نايدألل هداسف ميظعو هئافح لجأ نمف «هللا مصع نم الإ دحأ هنم ملسي

 .ةمألل ةحيصن مهنم ىَّنَح عقي دق ام اونيبو «هنم ءاملعلا

 تمجه وأ «ناسلب باطخ كيلع درو اذإو" : مزح نبا دمحم وبأ لاق
 نأ لبق ةبلاغملا ىلع ةثعابلا ةبضاغملا ةلباقم هلباقت نأ كايإف ؛باتك يف مالك ىلع
 .عطاق ناهربب هنالطب نقيتت

 هتكصب كملع لبق هاّيإ نسحتسملا هب قدصملا لابقإ هيلع لبق الف اًضيأو
 لابقإ نكلو «ةقيقحلا كاردإ نع دعبتو ءكسفن نيهحولا الك يف ملظتف ؛عطاق ناهربب

 ام مهف يف هسفن ظح ديري نم لابقإ نكل «هيلإ عوزتلاو «هنع عارتلا نع بلقلا ملاس
 نومضمف ءأطخ ناك نإ هدر وأ ءاتسح ناك نإ هلوبقو ءاّملع هب دّوزتلا ؛ىأرو عمس
 ."ميمعلا لضفلاو «ريثكلا دمحلاو «ليزجلا ركشلا كلذ تلعف اذإ كل

 )۹٦۲/۳-۳((. "ىواتفلا عومجم' 1

 ۸٤(. ص) "سوفنلا ةاوادم' (؟)
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 ل : طوس اطل

 قحلا نع فراوصلا عيت

 سانلا اونلعي نأ نوفكنتسي الو «كلذب مهسفنأ نومهتي نوينابرلا ءاملعلاو

 هللا مضغ نم الإ ملعلا لفأ نم هنكمكو را اذه وطفل ةا اا اسا فب

 يفح نم ىح ةمالسلاو ةءاربلاب مهسفنأ ىلع نوداني نيذلا نيربكحملا لاحل افالح

 !؟هّسفن مهي ال ناك اذإ «هلاعفأو هلاوقأ ححصيو «هلاح دبعلا حلصي ىّتمو «ىوهلا

 يف ةدش نم هجلاعي ناك اميف هللا همحر- يملعملا نّمْحَرلا دبع ةمالعلا لاق

 عملا كلذ يف شدخُي اميف رظنأ امبر يننأ يسفن تبرج دقو" :يفَخْلا رمألا اذه

 نع رظنلا ضغو «هنع باوجلا ىلإ يسفن ينعزانتو «شداخلا كلذب مّربتأ يندحأف

 ينبجعأ اًريرقت الوأ ىّتعملا كاذ تررق امّل ىّنَأل ؛اذه امّنِإو «باوحلا كلذ ةشقانم

 تنك اذإ فيكف «سانلا نم دحأ كلذب ملعي مل هنأ عم اذه «هتحص ىوهأ ترص

 الجر نكلو ؟شدخلا يل حلي ْمَل ول فيكف ؟شدنلا يل حال مث سانلا يف هتعذأ دق

 ."!؟ههركأ نمم ضرتعملا ناك ول فيكف ؟هب ىلع ضرتعا رخآ

DRE E FE CR 

 ما لک



 مهتالاقمو لطابلا لهأب لهجلا ٦-

 اذإ ؛برعلا كلهُت ىم ةبعكلا برو تملع دق" : 4ف باطلا نب رمع لاق

 . ةيلهاجلا رمأ جلاعي لو كي لوسرلا بحصي مل نم مهرمأ و

 ةرابع اًحراش هللا همحر- خيشلا لآ نمحرلا دبع نب فيطللا دبع ةمالعلا لاق

 :هرقأو هيف عقو ؛هّمذو نآرقلا هباع امو كرشلا فرعي ال نم نأل اذهو" :5 رمع

 دوعيو «مالسإلا ىرع كلذب ضقتنيف ةيلهاجلا لهأ هيلع يذلا هنأ فرعي ال وهو

 لحرلا رّمكُيو «ةعدب ةنسلاو «ةّنس ةعدبلاو ءافورعم ركنملاو ءاّركنم فورعملا

 هتقرافمو ةي لوسرلا ةعباتم هديرجتب عدبيو «ديحوتلا هديرجتو «ناميإلا ضحمب
 ."ناعتسملا هللاو ءاًنايع كلذ ىري ىح بلقو ةريصب هل نمو «عدبلاو ءاوهألا

 .قحلا قيرط كولسو «هتبناجم بابسأ ةلمج يف لخاد وه لطابلا ةفرعمف

 «ريخلا نعد هللا ل وشر نولأسي سانلا ناک » : "رك ناميلا نب ةفيذح لاق

 ؛نايفس قيرط نم مهلك )٤۲۸/٤( ”كردتسملا يف مكاحلاو ١(« ؟ 5/40 "تاقبطلا' يف دعس نبا هاور )١(

 .هرك لف ؛لوقي هلَظ باطخلا نب رمع تعم :لاق ؛نيصحلا نب لظتسملا نع «ةدقرغ نب بيبش نع
 :"صيخلتلا" يف يبهذلا لاقو «هاجرخي لو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه" :مكاحلا لاق

 .(۷۲۷/۲) "لئاسرلا نويع" (۲)

 )7١854(. مقر يراحبلا هاور (۳)
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 .(ينكر دي نأ ةا ريثلا نرع هلأسأ تکو

 هفرعي امم وه ةيلهاحلا نيدي ملسملا ةفرعمف' :'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نيد نيب قرفلا فرعيو «هبتك هب لزنأو «هلسر هب هلا ثعب يذلا مالسإلا نيدب

 زيمي مل نمو «مهريغ نيدو ءايبنألا عابّتا صالخإلاو ديحوتلا لهأ ءافنحلا نيملسملا

 . لهجو كرشو لالضو ةيلهاج يف وهف ؛اذهو اذه نيب

 لوقلا ظلغي ال نم نأ نيبو ؛مهرفكو ةيمهجلا يف لوقلا يراخبلا ظلغأ دقو

 .مهتقيقحب هلهجل وه امّنِإ مهرفكي الو ,مهيف

 امف «سوحملاو يراضلاو درعا كاك يف ترظن' ."0هللا همحر- لاقف

 فرعي ال نم الإ مهرفكُي ال نم لهجتسأل يّنإو ؛مهنم مهرفك يف لضأ تيأر
 . مهرفك

 ةمالّتسلاو نيدلا ظفح ىلع نيعي امم بمهاذملاو تالاقملا ةفرعم تراص كلذلو

 .يردي ال وهو لطابلا دبعلا لحتتا الإ و «نيعدتبملا نم

 . سانلا فالتحا فرعي ال نم حلفي 0ك : )قع ةبقع نب ةصيبق لاق

 .هنارقأ نم هريغ دمحأ مامإلا لضف اذهبو

 ."هريغ نم سانلا تالاقمب ملعأ ناك دّمحأ" : :2 ”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 :ةةتيأكا دواد يف ىلاعت هلوق ىلع اقلعم -هللا همحر- يدعسلا ن ی را دبع ا لغو

 ١55(. ص) "قافنلاو كرشلا لهأ تادابعو ناميإلاو مالسإلا لهأ تادابع نيب قرفلا" (

 ١( ص «(۲۰ مقر) "دابعلا لاعفأ قلخ" ١5(.

 .(۳ ٤۷ ص) "هلضفو ملعلا نايب عماج" 43

 .(۳۸۷/۷) "ىواتفلا عومجم" (:
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 هقزري نأ :هدبع ىلع هللا معن ربكأ نم" :[١٠:ص] 4 بالا صو ةكجلا هاو 9:

 تاموصخلا يفو بهاذملاو تالاقملا يف ساتلا نيب مكحلا فرعيو «عفانلا ملعلا
(n 

 IS قحلا نع فراوصلا 2

 تانحاشملاو

 تالاقملا نع ضارعإلا نم ضعبلا همعزي يذلا عرولا فيز فرعت اذهبو

 !!بلقلا ةوسق بابسأ نع دعبلاو «مثإلا نم ةمالسلا ىوعدب تاموصنلاو

 هب فرعي يذلا ملعلا بلط عرولا" : "هللا همحر- ةنييع نب نايفس لاق

 .كلذك وه امو «مالكلا ةلقو «تمصلا لوط موق دنع وهو «ع رولا

 . تماصلا لهاجلا نم عروأو اندنع لضفأ ملاعلا ملكتملا نإ

 هتاوادم ىلع نيعي هببسو ضرملا ةفرعم نإف' : ةا نبا مالسإلا خيش لاقو

 ءاهباحصأ ةا وادم نم نكمتي مل -ةلطاب تناك نإو- تالاقملا فرعي مل نمو هجالعو

 . مهتاهبش ةلازإو

 قحلا لهأ ظيلغت ببس مهفي ال لطابلا لهأ تالاقمب لهاجلا دجت كلذلو

 لامعأو لاوقأ يف ام ةقيقح ىلع علطاو «ىدملا هللا هقزر اذإف ؛لطابلا لهأ مذ يف

 .مهنم رفن لطابلا لهأ تاداقتعاو

 دشأ قحلل ناك ملعأ لطابلاب ناك نم لكو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."هيلإ يده اذإ فرعأ هردقبو «اًميظعت

 ١(. 57 صو "نانملا فيطللا ريسيت" )١(

 کو اتو"لامقلا بينيت" 09

 0۹٤/١ ١ر ”يركبلا ىلع ةرلا" (5

 ١(. ۱۸/۰( "ى واتفلا عومجم )0
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 اهّدري همايق ناف ءاهداسف هل نت مث ةلالضو ةعدبب ام ضحش سبلت اذإو
 .ةلالضلا كلت داسف ةقيقح نم هملع امل اًميظع نوكي اهيف لوقلا ظيلغتو

 ,روجفلاو عدبلا لهأ عم لحد نم كلذكو :' آ "ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 دقق هللا ليبس ىف داهللا هقزرو ءاحوصن ةبوت هيلع باتو قلا هل هللا نب مت

 داّمَح نب ميعت لاق ريغ نم مظعأ مهل هداهجو مهيواسمل هرجهو مهلاحل هنايب نوكي
 .مهنم تدك" یال ؛مهيلع يدق نأ :-ةيمهجلا ىلع اديدش ناك و- يعازخلا

 انت یک دك أنش اک رتب ني اک ماف ل :ىلاعت هللا لاق دقو

 خرم ةا یش ةيالا هله تيل ون ٠ ١ ١] :لحنلا] دس ومل اه دعب نم كبَر تلا

 هللا ىلإ اورجاهف «مهيلع هلل باتو يهنيد نع مهونتف نوكرشملا ناك ةباحصلا

 .اوربصو اودهاجو «هلوسرو

 ؛مالسإلا ىلع سانلا دشأ نم دعت ديلولا نب دلاخو باطخلا نب رمع ناكو
 اسهم مهني یم يلعب الك جالس الا ىلإ امهنيس نم يلع اتت املا املا

 هلل رصنلاو رافكلل داهجلا لامك نم امهدنع ناك امب , حلاصلا لمعلاو «ناميإلا ىف

 "وسر

 اذإ هب فراعلا هنم ملسي امّنِإو ءاقلطم هنم ةمالسلا ّرشلا ةفرعم نم مزلي الو

 دصقلا نسح ناك اذإ هبابسأو رشلاب ريبخلا" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."هريغ دنع سيل ام مهل داهجلاو هلهأ عنمو «هنع زارتحالا نم هدتع

 يالا : "ىواتفلا عومجم 5

 )١515/0(. "ىربكلا ىواتفلا (؟
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 لقأ ةيلهاجلاو رشلا ا ا ل ىو هنأ ملعي نأ يغبني كلذكو

 .اهسرامُي مل نإو ءاهب اًريصب نوكي دق لب ءاهسرام نّمم اهب ةفرعم
 رفكلا معط قاذ نم لك نأ دارملا سيلو" : 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ؛درطمب سيل اذه نإف ا نبل تم هد هزار دف نأ نوكي يصاعملاو

 ةالصلا مهيلع- ءايبنألاو «ءىضرملا نم ضارمألاب ملعأ بيبطلا نوكي دق ل

 ناك نإو ءاهدسفيو بولقلا حلصي امب سانلا ملعأ مهف «نايدألا ءابطأ -مالسلاو

 .سانلا هقاذ ام رشلا نم قذي مل مهدحأ

 نع روفثلاو «هب ةفرعملا نم ّرشلا هقوذب هل لصحُي نم سانلا نم نأ :دارملا نكلو
 امدوهي وأ ءاكرشم ناك نم لثم «سانلا ضعبل لصحيي ال ام هقاذ اذإ ريخلل ةبحّملاو
 عرشلاو ةملظلاو «ةدسافلا لاوقألاو تاهبشلا نم رفكلا يف ام فرع دقو ايلا رصف ,

 فق هبعرأ توکي هتاف (مالسإلا نساحم هفرعو ,مالسالل هردص هللا حرش 4

 نع ضرعم وه لب «مالسإلاو رفكلا ةقيقح فرعي مل نم ضعب نم رفكلل هركأو
 ."اذه مذو ءاذه حدم يف دلقم وأ اذه ةقيقح و ءاذه ةقيقح ضعب

 يف ةرشتنملا تالالضلاو ءاوهألا ةرثكو «ةلضافلا نورقلا نع دهعلا دعب عمو

 هب لصحت لّصفم ملع نم ٌدبال للا مصع نم الإ ميِشَهْلا يف رانلا راشتنا سانلا

 .ةلالضلا نم ةمالسلاو ميقتسملا طارصلل ةيادحلا

 بارعألا ضعب نم لصح امب لدتساو فاك لمحُملا ملعل نأ راق نع اار

 سيل ام هيف لحدأ دق عرشلاو هرّيغت دق نامزلا نأ كلذ ؛قفوُي ملف «ةوبنلا نمز يف

 ملسأ نم ملسأ اذإ نيذلا بارعألا كئلوأ لاحك مويلا سانلا لاح سيلف (هنم

 .(55 4/5١ "ئربكلا ىواتفلا" 5(
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 [LA اا قحلا نع فراوصلا جب

 .نيمألا غلبملا نم لزَتُمْلا عرشلا الإ دج ْمَل مهنم

 23 نإ هينغي ال لمجملا يدحلا" :©0-هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اهنم ريثك يف راحّي يتلا تايئزحلا نم هرذيو هيتأي ام لك يف لّصفم يده لصحُي

 تاهبشلا ةبلغل «قلخلا رثكأ تاوهشلاو ىوحلا بلغيو «قلخلا لوقع رثكأ

 ءملعلا مدع هيف لصألاف :الوهج اًمولظ قلع ناستإلاو «سوفنلا ىلع تاوهشلاو

 لدعو هلهج هب لوزي لّصفم ملع ىلإ اًمئاد جاتحيف (رشلا نم هاوهي ام ىلإ هليمو

 هلوقي ام لکو «هعنمو هئاطعإو «هک رتو هلعفو «هبضغو هاضرو «هضغبو هتبحُم يف
 لدعلاو «لّصفملا ملعلاب هيلع هللا نمي مل نإف «هملظ ياني لدع ىلإ هيف جاتحُي هلمعيو
 .ميقتنسملا طارضلا نع هب جرحي ام ملظلاو لهجا نم هيف ناك الإو ءلّصفملا

 امس :ناوضرلا ةعيبو «ةيبيدحلا حلص دعب هيبنل ىلاعت هللا لاق دقو

 ا ابكت ا ق كفن م و رحل امو ت ب ہک اا كن دقن 119 اذ

 اذإف ءاميقتسم الع ريض هيدهيل اذه لعف هنأ ربحأف .[5-١:حتفلا| هه اً ارسم هَل رص

 ."هريغ لاحب فيكف هلاح اذه ناك

 هتوق ببسو «ناميإلا ةدام عفانلا ملعلاف ؛نامزالتم َناّمْيإلاو ملعلاو

 !؟لمجم ملع كيفكي :لاقي فيكف «هتدايزو

 هللا دبع نب بدنج لاق امك «نامُيإلا ديزيف لصفملا ملعلا ىطعي نآرقلاو

 ءاًنامُيِإ انددزاف «نآرقلا انملعت مث «نامُيإلا انمّلعت» :ةباحصلا نم هريغو ىلحبلا

 .« [١:قلعلا] © َنلَح ىلا كي يني افا :هيبن ىلع هللا لزنأ ام لوا ناک اذهلو
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 )٤۰۰/۲۲-٤١۱(. "ىواتفلا ع ومحم" ('
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 نكُمُم ريغ اذهف ؛ءىش لكب لّصفُمْلا ملعلا يغبني هنأ يعّدن الف اذه عمو

 سبلتو «تاالالضلاو ءاوهألا وشف عم ا ملعلاب يفتكن هيل نکل ؛سانلا لکل

 .تاركنملاو عدبلاب سانلا

 «لوسرلا هب ربحأ ام ليصفت نم درف لكب ناَميإلا": ”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هلاق ام ضعب هيلع ىفح دقو الإ دحأ دحوي ال ذإ «دابعلل رودقم ريغ هب رمأ وأ

 : 2 د لاويقرلا

SDR RE RE CR 

 )١("التسعينية" )۲۱۰/۱-۲١١(.
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(O صك قحلا نع فراوصلا جم 

 هلع وه ام ىلع لطابلا روصت مدع -۷

 لحتنيو «قحلا نع فرصني ام ةلأسم يف وأ ءاقلطم خساّرلا ريغو ملعلا ليلق

 هيلع وه ام ىلع هرّوصت ولو «هيلع وه ام ىلع هلحتنا ام رّوصتي مل هنأل ؛لطابلا
 هلا يها ام داسف كرجل

 كلذو «فاصنإلا لهأ نم ناك اذإ ةريسي هتياده سانلا نم فنصلا اذهو

 !؟هلحتنا اميف هبهذم ىكحي نأ هبلط لالخ نم

 رجعي وأ «هل هنالطب رهظي هجو ىلع هيكحَي نأ اًمإف ؛بلطلا اذهل باجتسا اذإف

 .هبهذم داسف هل نيبتي ذئنيحف «لطابلا ةفص هذهو «حيحصلا هجولا ىلع هتياكح نع

 نكمي مل هسفن يف الطاب ناك اذإ بهذملا نأ ملعاو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يلا الإ نک الل ان ےک الا روبصي هوب اسلي نأ هل لقأللا

 هبتشا فيك :لاقي ىَّتَح ؛هداسف رهظُي هنايبف ؛نیب اذإف لطابلا لوقلا اّمأف

 امف ءبجعَي نأ ناسنإلل ىغبني الو «هايإ مهداقتعا نم بجعتيو !؟دحأ ىلع اذه

 اذهلو ؛سانلا نم قيرف هيلإ بهذ دقو الإ لطابلا عاونأ نم ليختُي ءيش نم
 .تاومأ مهّنأب ؛لطابلا لهأ هللا فصو

 |١٠:ةرقبلا] هج ع کب معلم مهّنأو

 ١(. 0/۲( "ى واتفلا عومجم' )3
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 مهّنَأو  eَنوُهَْنَي  4]الأعراف:١73[.

 ,[ ١٠١ :ةرقبلا] 4 تيب ل مهنأو

 .[ ۸-۹ :تايراذلا] كأ نم ُهْنَ هع ارب ا ل یف وق ىف ا مِهْنَأو

 :4٥] ةبوتلا | 4 تودي ر رهببر ر نم مهنأو

 ."[١٠:ةرقبلا] © وُهَمَعيِوف مهّنأو

 ا الا ةياده يف ةقيرطلا هذه لمعتسي مالسإلا خيش دج اذهلو

 .هداسف هل رهظي ىّ فلاخُملا مالك رركيو ددريف

 تلعجو" :7'2نيفلاخُمْلا دحأ عم اذه لمعتسا فيك انّيبم مالسإلا خيش لاق

 همهف تح ةعامج سلا يف ناكو -لطابلا :ينعي- مالكلا اذه هيلع ددرأ

 . هل ةقيقح ال لطاب ٍمهَّلوَق نأ نيرضاحللو هل نّيبتو ناديك انيق

 عارتلا عطقيو بارلا رهت اك روس لع سس ا ىلح لئاسملا روستو

 اههجو ىلع سانلا اهرّرصت اذإ لئاسملا هذهف" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ؛عاّتلا دراوم اوفرعو «تايبصعلاو ءاوهألا تلقو «باوّصلا مهل رهظ امات اًروصت

 هللا هنّيبي ىح فقوت هيلع يفحخ نمو «هعبتا كلذ نم ءيش يف قحلا هل نّيبت نمف

 . "هللا ءاعدب كلذ ىلع نيعتسي نأ هل يغبنيو هل

 )١47/17(. "ىواتفلا عومجم" )١(

 .(۱۳/۱۲) "ىواتفلا عومجم" (5)
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 ام روم ؛نيسلقتملا ضعي لاتر" ا همحر- بجر نبا ظفاحلا لاقو

 تفرغ «امهنيب ثزيم اذإ كنإف ؛هدض ىلإ ةسنق م هيف ركفتو «كبلق يف تش

 ."لطابلا نم حلا

 ال ةلطابلا لاوقألا نأ :قيقحتلا لهأ ىدل ةمولعملا دعاوقلا نم راص كلذلو

 يف اًرهاظ لوقلا ناك املكو ءاهداسف ىلع ةرامأ كلذ نأو ءاهروصت نكمُي

 كلذ نأل ؛اكيحص اًروصت' هروصت ةلاحتسا ايل احضاو ناب «ظوقسلاو نآلظبلا

 .قحلل الإ وكي ذل

 تالاقم ةماع نإ :ءالقعلا نم ةفئاط لاق اذهل و" :©”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اوروصتي ْمَل اهوعضو نيذلا نأ كلذو «ىراصنلا ةلاقم الإ اهرّوصت نكمُي سانلا

 :مهضعب لاق اذهلو «نيضيقنلا نيب مهمالك يف اوعمجو «لهجب اوملكت لب ؛اولاقا ا

 .ًالوق رشع دحأ نع اوقرفتل ىراصن ةرشع عمتحا ول
 لاقل ؛مهديحوت نع هنباو هتأرماو ىراصنلا ضعب تلأس ول :رخآ لاقو

 ."انلاث ًالوق هنباو ءرحآ الوق هتأرماو ءالوق لحرلا
 بهذم روِصت اذإ لقاع لك نإف" :؟)يدعسلا نّمْحَرلا دبع ةمالعلا لاقو

 . كلذ ىلع نيهاربلا ماقت نأ لبق هنالطبب مزح نيك رشملا

 «هداسف هل نيبتف هيلع وه ام ىلع هبهذم روصت للملا لهأ نم نيفصنملا ضعبو
 .ىراصنلا نيد ىلع هراتحاو «هيلإ ىدتهاف «مالسإلا نيد لمأتو

  )1١"مكحلاو مولعلا عماج" ١١/585(.

 "حيحصلا باوجلا" (؟) )؟/١55(.

  08صو ةنحرلا ميركلا ریس" 440



 4&۸ قحلا نع فراوصلا ا

 نم ناک نم مهتالاقمب سانلا ملعأ نمو" د نبا مالسإلا خيش لاق

 «بويآ نب نسحلاك «مهتالاقمو مهبتكب ةربخلا دعب «ةريصب ىلع ملسأو «مهئاملع

 ركذيو «همالسإ ببس اهيف ركذي بويأ نب يلع هيخأ ىلإ ةلاسر بتك يذلا
 .مالسإلا نيد ةحصو «ىراصنلا نيد نالطب ىلع ةلدألا

 هن" :هتبطخ ركذ نأ دعب همالسإ ببس نع هلأسي هيلإ بتك امل هيخأ ىلإ هتلاسر يف لاق

 هب لوقلل عاشبتسالاو هيلع تنك اميف ينلخد يذلا كشلا يف يرمأ ءادتبا نأ كلملعأ

 امب ل هلل ديحوتلا داسف نم ةلاقملا ىف هيلع فقأ تنك امل «ةنس نيرشع نم رثكأ نم

 تاحاحجتحالا عضوو «ةعيرش هتنمضت امم اهريغو ميناقألا ةثالثلاب لوقلا نم هيف لحدأ
 هيف ركفلا تلحأو «هترحبت اذإ تنكو :كلذ ريونت يف تبثت الو ءوكرت ال يتلا

 نم يذلا مالسإلا نيد يف تركف اذإو «هلوبق نم يسفن ترفنو «هراوع يأ ناب
 ."ةليج هعئارشو «ةميقتسم هعورفو «ةتباث هلوصأ تدحو هب ىلع هللا

GDR RF E CR 

 )١( "حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا" )۲/١١١(.



۲۹ 

 يف 5 ادئاق اهولعجو «ميقتسملا هطارصو هللا لبح ريغ "لابس ماوقأ َمَرَلا

 ِمِهَّنَأ كلذ نم مظعأو «مهكو لسو «مهقالخأو «مهتالماعمو «مهدئاقعو «مهتادابع

 .هيلع اًئميهمو هللا باتك ىلع اًمكاح هومزتلا ام اولعح

 ؛ةلزتعملاك لقعلا مكح نم مهنمو «ةيفوصلاك قوذلا مكح نم سانلا نمف

 هيلإ ىرس نم ةلبقلا لهأ نمو «ىراصنلاو دوهيلاك ًالّدبم اًعرش مكح نم مهنمو
 .تالالضلا كلت -لك وأ- ضعب

 لطابلاف ءدساف وهف هيلع ينبني ام لك نإف ؛اًدساف ناك اذإ لصألا نأ كش الو

 .لطاب وهف لطاب ىلع ينب امو «هداضي لب قحلا ىلإ يدهي ال
 ْمَل ةنسلاو باتكلا ريغ يف ىدحلا ىغتبا نم" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."اًدعب الإ هللا نم ددزي

 لبس حلا نع فراوصلاو «دحاو قيرط قحلا ىلإ يداحلاو هللا ىلإ قيرطلاف
 کب فرق لبس وعيت الو هوبا اًميِقَمْسُم یطرص اذ ناو :ىلاعت لاق ءادح ةريتك و 1 تنم يب 3 هم ا و 0 رع ل ر 5 3 م مس ا ع

 . ١[ 57 :ماعنألا] %4 وليس نع

 هلضإ ناک نمو «قحلا ىلإ قفوو عةيادملا هل تلصح اًحيحص هلصأ ناك نمف

 )١١٠١/6(. "ى واتفلا عومجم <
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 كيده نو يفت لع لأ اننا تس نإإ» :ىلاعت لاق .نيدتهل رم تاک امو لش اطا

 [د.:أبس] #4 تور لإ یو اَمِق

 :ملعتمْلا عرفلا يف لامك لك نأ مولعمو" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 اا لصألا نم وهف

 فالتخالاو ضقانتلاو داسفلاو رشلا بحوي لقعلا وأ قوذلا ىلإ رمألا درو

 :كلذ ببسو .[۸:تايراذلا] يفي ولوت إف يف سانلا حبصيف لالّضلا ةرامأ وه يذلا

 .نيابتلا ةياغ ةنيابتم قاوذألاو لوقعلا نأ

 اننامز يف اميسال «لقنلا ىلع هميدقتو لقعلا ميظعت يف ةنتفلا تمظع دقو

 تازاجنإلا ىف ةريبكلا ةرفطلا ببسب كلذو ةى رل" رضي هيلع ہلطصا يذلا اذه

 عرشلا ىلع ةمكاح مهّلوقع اولعجف «رورغلاو بجعلا اهلهأ باصأف «ةيداملا

 اوسو «لوقعلا اهق راخت يتلا تايبيغلاو تايهّلإلاك ءاملع هب اوطيحُي ّمَل ام ىلعو

 ةبسن ال هنأو «عرشلا ةحصب دهش لقعلا نأل ؛لقعلا يف نيحداق اوراص اذه مهلعفب

 رشلا ملعل ةبسنلاب همولعل

 هتداهش یف اًحدق كلذ ناكل هيلع لقعلا مكح مّدق ولف" :ميقلا نبا لاق

 . هلوق لوبق لطب هتداهش تلطب اذإف

 .لقعلا ىضتقم وهو «قحلا وه هيلع مه ام نأ نوعّدي موق لك نأ ملعاو

 )١( مهر "حيسملا نیک لدي نمل حيحصلا باوجلا" (.

 )١( ص) "قعاوصلا رصتخم" ١١١(.
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 الل ر نب مم ر 7 7 ب نب اب نب با لا 1 قحلا نع فراوصلا ی

 عيمج دنع دودحب اف وصوم ادحاو ایش سيل لوقعملا نإ ٠ يمراذلا لاق

 لو دعت ْمَلو هب انلقلو «سانلل ةحار ناك كلذك ناك ولو «هيلع رصتقيف سانلا
 اندجوف .[د؟:نونمؤملا] © وحرم مي امي ییزج وف :لاق -ىلاعتو كرابت- هللا نكي
 ." فلاح ام مهدنع لوهجَمْلاو هيلع مه ام بزح لك دنع لوقعملا

 ال و هسفنب اب اذحاو اًعيش لوقعلا تسيلو" :''”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 لاحب نأ بحول «بارطضالاو فالتحالا اذه اهيف لب «سانلل مولعم ليلد هيلع

 "ياغ ساتل قاشا الوب هتفرعمو هوب ىلإ ليبس ال ءيش ىلع سانلا

 نإف «هللا الإ هملعي ال ام داسفلا نم قوذلا ميكحت نم عقو هنإ" : 'ميقلا نبا لاقو
 مهل ةفئاط لكف «نيابتلا مظعأ ةنيابتم ناولألا ةريثك ءاهسفنأ يف ةفلتخم قاوذألا

 ."مهكولسو مهتادقتعم بسحب «ديحاومو لاوحأو قاوذأ

 الإو «فلسلا مهفب عرشلا ةلدأ بلطي نأ :قّحلا بلاط ىلع يغبني هنأ ملعاو

 ةعدتبملا دعاوقلا ىلإ هنوكر ببسب لالضلا يواهم يف عقو قحلل بلاط نم مكف
 ربح ال نم يتأيف ءاهليطعتو صوصتنلا درل اًببس تراصو «ةعيرشلاب تقصلأ يذلا
 نع فشكلا :بحاولاف «لضيف اهمزتليف ةيعرش اهنظيف دعاوقلا هذه داسفب هل

 2 اهمازتلا لبق اهصيحمتو دعاوقلا هذه

 )١( ص) "يسيرملا رشب ىلع درلا' 55(.

 )١57/١(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد (*
 .(07؟/١) "نيكلاسلا جرادم ۳( 

 )٥١۲(. "نمحرلا ميركلا ريسيت (5



 ع قحلا نع فراوصلا

 هنومسي يذلا مالكلا ملع يف دجت ام اريثكو" :©0.هللا همحر- يناكوشلا لاق
 «لوألا نم رخآلا اهنقلتو «ترهتشاو مهنيب تررقت دق ةدعاق "يللا لوضأ |۶
 اهنع تفشك اذإف «ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا اهب نوعفدي ارسح اهوطخو

 لقعلا كلذ ىضتقي هنأ اًمعاز مالكلا ءامكح ضعب اهلاق ةملك لصألا يف اهئدحو

 ضقي مل هنإف ؛ءيرب هنع وهو ؛لقعلا ىلع ىوعدلا درجُم الإ سیلو ؛هتسحتسيو
 رّدكتو عدبلاب سّندت دق لقع هب ىضق لب «هدابع يف هللا هقلخ يذلا لقعلا كلذب

 ينم مالب دشأ وه نم هدعب ءاجو «عرشلا هب ءاج امب لهجلاب يلتباو «بصعتلا
 ةيرورض ةيلقع ةدعاق كلذ لعجف «عرشلا نع دعبأو ءاملع لقأو القع بخيمأو

 ."هلهج نم هلهجو هفرع نم اذه فرع ؛عراشلا نع ءاج ام عيمج اهب عفدف

 ومر هلع لع 11غ هه

 .(۸۷ ص ) "يبرألا ىهتنم و بلطلا اکا )۱(



 لوبق هل خيش نم لطابلا رودص -4

 ةماعو هذيمالتو هعابتأ نم ةبحمو لوبق هل مامإ نم لطابلاو أطخلا ردصي دق

 .هّدَرَو هيطخخ ةظحالم نع هتبحَم مهبجحتو هلوقل نوداقنيف ٌقحلا بلطو «ةنسلا
 و € ت ارو :1

 . ه1 و |
 ا مسل وسو كير ١ ساتسا دب بحلا 5

 ا اه

 نع مصيو يمعي ءيشلل كبح نأ :هب دارملاو' :' هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 ."هيف تناك نإو ءاهعمست الو اهارت الف .هيواسمو هحئابق لمأت

 نذألا مصيو «هئواسم ىلإ رظنلا نع نيعلا ي 2" هلله يف بلعث لاقو 34 ع 1 و : 50 5 ۳ ا 3

 . هيف لدعلا عامتسا نع

 ىف هيبحم دنع هريقوتو هميظعتو لئاقلا ةبحَم ريثأت مظع ءاملعلا نيب دقو

 .ةلطاب تناك نإو هتلوقم جاور

 نا يشكي : 7
 ثودح نم تقولا هب موقي ام نارودب نورودي سانلا نإف" : يلبقملا لاق

 )١4/9(. "نيكلاسلا جراد" (

 .(۷۳ ص) "ةرهتشملا ثيداحألا يف ةركذتلا" (:

 يف ظلغي افلتغ اًعيشت ةيعيش «هقفلا ةيوداه «دقتعملا ةيلازتعا ةئيب يف أشن ىلبقملاو :هلوقب يملعملا هتعن يلبقلل 7

 امأ «عيشتلا يف طسوتلا براقو «هقفلا يف اًيرقت حجنف ررحتلا لواحف «نيرخآ 1 ضعبتو اتا

 .(۲۷۹ صو "ةفشاكلا راونألا" "اتاط ةنسلا لهأ ريفكت نم الإ صلختي دكي ملف لازتعالا
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  ARAS A Oكه قحلا نع فراوصلا

 ؛') "هيف لوبقلاب يلتبا دق خيش اهئطوي ةلاقم

 هبح هرحو «كلذ نم ءيشب ىلُثبا نم د سخلا كملعلا حصن كلذلو

 نأ ؛همظعُيو هبحُي نّمم هرودص ببسب ئطاخلا وأ حوحرملا لوقلا لوبقل هبصَعَتو

 .هلئاق ةفرعم نود لوقملا يف رظني نأو درجتي

 هنأ انل رهظ ام حجرو" :"-هللا همحر- يطيقنشلا نيمألا دّمحُم ةمالعلا لاق

 رظنن اننأل ؛نيعم لئاق لوقل الو «نيعم بهذمل بصعت ريغ نم ليلدلاب ححارلا
 ."هلئاق ىلإ ال لوقلا تاذ ىلإ

 كلذ نأ ملعلا وه:فراصلا اذه ءارو عايصنالا مدع ىلع ةنيعملا بابسألا نمو

 نإ هل نوفلاخملاف «هب ىدتقي نم هلحتنا ناك نإ لطابلا داقتعالا وأ لوقلا وأ لعفلا

 .مهنودب اوسيلف مهنم لضفأ اونوكي مل

 ذيبنلا يف نيدهتجُملا ضعب ب لعقب تحي نم ىلع ادار ةيميت ن ربا مالسإلا خيش لاق

 اهكر ت دقف «نيدو لضف ووذ موق اهلعف اذإ :ليصفتلا ليبس ىلع لاقي" :' اب

 اهلعف نّمم لضفأ اونوكي مل نإ موق اهركنأو اهتهاركل اًدقتعم ءالؤه نامز 0
 هللا ىلإ درف ءرمألا ولوأ اهيف عزانت دقف لضفلا يف مهئود اوناك ولو «مهئود اوسيلف

 . لوسرلاو

 هغوبنو مامإلا نع هملعي ام هلمحيف لوقلا لئاق نم هفرعي ام هيلع يلوتسي ضعبلاو

 ىلع نوكيو «هلوقب ثبشتيف «هنايحأ ريثك يف قحلل هتقفاومو مولعلا نم هعلضتو

 .( 58 ص)و تنال ملعلا )1(

 )٤/١(. "نايبلا ءاوضأ ةمدقم" (؟)

 .ةعباسلا ءاتفإلا .ط )١1١4/7( "ميقتسملا طارصلا ءاضتقا" (7)
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 .مامإلا لوق يف رظنلا لاح يف درجتلاو فاصنإلا نع هبححت ةواشغلاك هرصب

 ًروصت هب نودتقي نم تروصت دق مهئاهذأ نأل كلذ" :“يناكوشلا لاق

 هيلع ضوقنم اذه نأ اوملع امو «عابتألا ةرثكو ءرصعلا هد بيبسي اًميظع

 نم اًردق مظعأ وه نم نيعباتلا يف نإ :مهل ليق ول هنإف ,مههوجو يف هب عوفدم
 وه نم ىلع مكلدأ انأهف «كلذ متيبأ نإف ءردق ةلالجو ًالضفو اًملع مكبحاص

 انيبن هللا دبع نب دّمحُم وهو ءاّرصع مدقأو اًعابتأ رثكأو ءارطخ لحأو اًردق مظعأ

 ."مكيلإو انيلإ هللا لوسرو مكيبنو

 نود ل قبلا د رعش دئاوف مف يف - سلا ةييجس نا يىدعسلا نمح رلا لیس ةمالعلا لاقو

 نم اهحجار ةفرعمو «اهنيب ةلباقملا داري يتلا لاوقألا نأ :كلذ دئاوف نم" :2"'هلئاق

 لئاقلا ركذ ناك امّبر هنإف ؛نيلئاقلا نع رظنلا رظانملاو رظانلا عطقي ن أ اهحوجرم

 ."هلاق ام فاني لوق نع فكي نأ لا هل برو سلا عرس رقم

 : غاشلا لوقب لكمتيو ةاقلظ# جيش تاما

 ماذح تلاق ام لوقلا ناف اهوقدصف ماذح تلاق اذإ

 «هيلإ نوزتعيف «هلئاق ركذب مهلطاب ركني نم نوردابي نيلطبملا نإف كلذلو

 .ميكحلا ركذلا نم مهل ركذُي ام هركذب لوب رضي ه

 (oo) " يدقلا حتف'

 .(58 ص) "ةّيهقفلا تارظانملا" ,؟
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  22222ع قحلا نع فراوصلا

 -هقحاللو رهدلا قباس يف- عدبلا لهآ ةدعاق ترج دقو : 'يناكوشلا لاق

 اهراهشإ يف نوغلابيو ءاملعلا نم ملاع نع ةدحاولا ةملكلا رودصب نوحرفي مهاب

 ."مهيلع ركنأ نم هجو اهب نوبرضيو «مهتعدبل ةجح اهئولعجيو «مهنيب اميف اهتعاذإو
 :لاق اس ىلإ لي لاق نم ىلإ راعي ال يذلا وه دهصملا ناق ١ اا لافز

 نيلقألا لوق نع جورخلاو شک الا لوق يف لوحدلا ىلإ هعزانت هسفن دحج و ناف

 ؛كلذ ىوس رمأل ال بلع ةرئاد ةعسو ركذ ةلابنو ردق ةلالح هل نم ةعباتم ىلإ

 مل هنأو «ديلقتلا بعش نم ةبعشو «ةيبصعلا قورع نم قرع هيف يقب هنأ ملعيلف

 8 داهتجالا ف وپ

 نآل ريغ لوق نم هري نأك ام لبقي ةيبيحل حملا اذه ىرت كلذلو

 صحفت نود لوحت ةواشغ هتريصب ىلع لعحو «هّبل ىلع ذوحتسا هخيش بح
 ام هبحمو هخيش لماعيف «لوبقلا لبق قيقدتلا نود ميلستلا ماقم يف هلعجتو «هلوق

 ولو ىح لب «هخيش نم ملعلا يف ةبتر ىلعأ ناك ولو ىتح ؛هريغ هب لماعي ال
 .نيروهشملا نيعوبتملا مالسإإلا ةمئأ نم ناك

 ةرابعب هلئاقو لوقلا مذي هدجت" : كلذ يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 تالاقملا كلت اهيفو «ثيدحلا حورشو هقفلاو ريسفتلا بتك أرقيو «ةرابعب هلبقيو

 هوركذ دقو مهي نظلا نسحيبو ءرحأأ صاعشأ نم اهلبقيف اهب ناک يب
 .كلذ ريغ وأ ثيدح وأ ةيآ ريسفت نمض يف وأ «ىرخأ ةرابعب

 ٤۴ ضو "بيرآلا ىيقمو بلطلا بدا" )
 ١77(. ص) "برألا ىهتنمو بلطلا بدأ" ()

 .(5/80/6-5/81) "ةنسلا جاهنم" (؟)
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 ءال وه نم اًريثك نإ .ىتح ثلا لس نم ملاسلاو ءاريقك دجوي امم اذهو

 "اهلفاق: علي دق الاوقأ مذيو ظبي .

 لوقي دق نيدلا ةمئأ نم اًريثك نأ رخو هفلا نقلا ىي ىغا رمآأ انعااسوا'

 هنع اًعوضوم «هیف هداهتحا ىلع اًروجأم «هیف اًدهتجُم نوكيو ءاًحوجرم ًالوق

 ال دق هنأل ؛ةجردلا هذه يف هتلزئمب كلت هتلاقمل رصتنملا نوكي الو «هيف هؤطح ظ

 ةمئأ نم هريغ هلاق ول هنإ ثيحب «هلاق دق هعوبتم نوكل الإ ؛لوقلا اذهل رصتني

 عم وهو «هفلاخ نم ىداع الو «هقفاو نم ىلاو الو «هل رصتنا الو «هلبق امل نيدلا

 ناك" املأ هع وبتم ناف «كلذك سیلو «هعوبتم ةلزنمب قحلل رصتنا امّنِإ هنأ نظي اذه

 باش دقف ؛عباتلا اذه امأو «هداهتجا يف أطخأ نإو «قحلل راصتنالا هدصق

 ااا ىلإ يبست ااو فكل روهظو نم لاس ظا قحلا هنظي امل هراصتتا

 نم يدهي هللاو «ميظع مهف هنإف «قحلل راصتنالا دصق يف حدقت ةسيسد هذهو

م طارص ىلإ ءاشب
 . ميقتس
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 755 قحلا نع فراوصلا 5 :

 ىلإ مهلاوقأ نوبسني لطابلا لهأ نأ دجو ةيمالسإلا ةمألا خيرات لمأت نمو
 ؛لاوقألا هذهل نعذتف ؛ءالؤه حو مظعُت سانلا نأل ؛ةمألا يف ركذو ردق هل نم

 اا لطابلا لهأل داقنت ال ام اهل داقنتو

 تيب لهأ ىلإ هبهذم بسن -داّحلإلاو ضفرلا سأ- بس نب هللا دبع اذهف
 .كلذ نم ءآرب مهو: لوسرلا

 ءاعدتبم وأ ناك اًرفاك لئاقلا ليوقت نأ اوملعاف" : مزح نبا دّمحُم وبأ لاق

 ا کل فحل ىلع بذاكلا لحي الو يلع بذك اصن هلوقي آل ام ءافطضُم وأ

 مهي نظلا نسحُيو لهجا لهأ ىلع هولهسيل «سبتلم ظفلب شحافلا ىتعلا اوسلد
 ."مهتفلاَحُم نم ةماعلا ىلع ةميظعلا كلت مهف دعبيلو «مهعابتأ نم

 لظعي نم مالك ميظعت سانلا نأش نم نإ" :"7-هلا همحرس ميقلا نبا لاقو
 وه ترار اوسر لا مالك“ ىلع هالك“ نوني مهل یش يهيسونت يل هردق
 ىلإ ةّيريصنلاو ةيليعامسإلاو ةينطابلاو ةضفارلا لّصوت قيرطلا اذهبو ءاّنم هللاب ملعأ

 .هنع تباث هنإف «لوألا فالحب ءردقلا ليلج نع ردصي مل للزلا نأ وه هلبق يذلاو عونلا نيب ام قرف )١(

 .07/9/1) "ةلسرملا قعاوصلا رصتخم" ()



۳۹ 
 قحلا نع فراوصلا دعمك اطل

 اوملع امل ؛# هللا لوسر تيب لهأ ىلإ اهوفاضأ نيح مهتاليوأتو مهلطاب جيورت
 مهتبحم نم اورهظأو «مهيلإ اومتناف «مهميظعتو مهتبحُم ىلع نوقفتم نيملسملا نأ

 هتبسنب مهلطاب اوقفن 4 ؛مهؤايلوأ مهّنَأ عماسلا ىلإ ليَ ام مهبقانم ركذو «مهلالحجإو

 بلا

 ببسب دوحولا يف تقفل دق ةعدبو داحلإو ةقدنز نم مك هللا الإ هلإ الف



 وحلا نع بذلا نع حلا لهأ سعاقت :-اًنايحأ- لطابلا جاور بابسأ نمو

 ضعبلا مقي ْمَّلو «كلذ يف ضعب ىلع مهضعب ّقَحلا لهأ لكا امّيرو «هترصنو
 .رشتناو لطابلا ٌجارف ةيافكلاب

 ."هنغ توكسلاب لطابلا ىوقي امّنإو" : "ةبيتق نبا لاق

 رشبلا دوعتل نولطبملا قطنو :نوفحمل تكس ول" : ”يلبنحلا ليقع نبا لاقو

 ,سانلا اهركنأ ةنس ءايحإ نيدتملا مار ىّتمف ءاودهاشي مل ام اوركنأو ءاودهاش ام

 . 'ةعدب اهونظو

 تيوق ةّربنلا رونب موقي نم فعض املكو" :"'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 . ةعدبلا

 ."َقَحْلاِب عدصلاب ءاملعلا نواهك الإ لضأو لض امو" : يلبقملا لاقو
 ةرصنلاو «هلوسرو هلل حصنلا نم مهبحاوب قَحلا لهأ موقي نأ :بجاولاو

 75١(. ص) "ةيمهجلا ىلع درلاو ظفللا يف فالتحالا" )١(

 ١(. 17 ص) "روبقلاو دهاشملا ةرايز يف رودصلا ءافش" (۲)

 ١54(. صو "ةيرمدتلا ةلاسرلا (؟)

 5١١١(. "خماشلا ملعلا" (؟)
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 الل ا يا اد الر ش ر قحلا نع فراوصلا كن
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 ايف :هلوقب هللا انرمأ امك ءاوهألاو تالالضلا نم هظفحو هنع بذلاو هللا نيدل

 ١[. 4:فصلا] © لأ ٌراصنأ أوو أوثما< نا

 امل «قحلا ةرصنو «لطابلا در نم هب هللا هرمأ ام كرتي نأ دحأل ىغبني الو

 .قحلاب عدصلا نع قحلا لهأ ينثل ةركنم رومأ نم لطابلا لهأ هب موقي

 كرشلا لهأ نأ ىلإ يضفي اذه لثم غيوست نإ" :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ءانونسم اعورشم ارمأ رهظي نم اوأر اذإ نيدلاو ريخلا لهأ ىلع نوركني داسفلاو

 اًرذح «ةعورشملا رومألا راهظإ صالخإلاو قدصلا لهأ كرتيف «ءءارم اذه :اولاق

 الو ءرشلا نورهظي ةكوش كرشلا لهأل ىقبيو «ريخلا لطعتيف «مهمذو مهزمل نم

 ."دسافملا مظعأ نم اذهو «مهيلع ركني دحأ

 اقوح «قحلا نع بذلا اوكرت نو ءاملعلا نأ ولو" د زولآ نبا ةمالعلا لاق

 . "اريقح اوفاحو ءاًريثك اوعاضأ دق اوناكل «قلخلا مالك نم

 ةفاحخم «هيلإ داشرإلاو قحلاب ملكتلا كرتي نم مهنمو" :يناكوشلا لاقو

 دق ام فالح ءيشب ملكت ول هنإف ؛اهتّماعو لب ؛اهلهأو ةلودلا كلت نم ررضلا

 ."هضرعو هلامو هلهأو هسفن ىلع يشخل سانلا يف هورشنو هيلع اولمع

 ."ةضحَمْلا ةنسلا رصن يف فيحأ" :27يبهنلا لاق امك ةيميت نبا مالسإلا خيش اذهو

 .(۲۲۳/۱) "مصاوقلاو مصاوعلا" (1)

 5 ١ نضر رال ىهتنمو بلطلا بدأ" 66

 .(۳۸۹/۲) "ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا" مو



 € قحلا نع فراوصلا : ٠

 . ىلع كلذب مايقلاو «ةعدبلا درو ةنسلا رصن يف ىضم -هللا همح رح هنأ لإ

 هل كيرش ال هدحو هللاب اًنيعتسم هجو 9

 «لطابلا در يف لهاستلاو" :' خيشلا لآ نّمْحَرلا دبع نب هللا دبع ةمالعلا لاق

 نم نيكرشملا هللا ءادعأ نيكمتو «نيدلا لوصأ علق هيلع بترتي «هيلإ يعادلا عمقو
 ."نيدلاو ةلملا

 .'-اهراكنإ كرتو اهنع توكسلا وه عدبلا جاور ببس نأ اًئيبم- يبطاشلا لاقو

 هَل نوعفري الو «صاوخلا اهركني الف ءرهظتو مهيف عيشتو «ماوعلا اهب لمعي نأ"
 اًرمأ ىأر اذإ هنأش نم ىماعلاف ءاولعفي ملف راكنإلا ىلع نورداق مهو مهسوءر

 ريغ هنأ وأ «نسح هنأو «رئاج هنأ دقتعا هيلع رکنی الف هب لماعلا لمعي همكح لهجي

 .نيملسملا لعف نم سيل هنأ وأ عورشم

 ىف ءاملعلاو صاوخلا هدنتسم نأل ؛ةعيرشلاب ملاعب سيل نم مزلي رمأ اذه

 . زئاجلا ريغ نم وئاجلا

 هدعو «هراشتناو لمعلا روهظ عم «راكنإلا ناش نمم راكنإلا مدع اذإف

 لعف هنأ ىلع ٌماوعلا دنع اذه لد «لعفي ملف «هيلع ةردقلا دوجوو «ركنملا فوح
 . هيف جرح ال زئاج

 قحلاب مئاقلاف ءهلضف راعشتسا وه :قحْلا ةرصبب مايقلا ىلع ثعاوبلا نمو

 )١( "لئاسرلا نويع" ١١/411(.

 )( "ماصتعالا" )١١5-11/0(.
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 هناميإ فعض املكو «بحاولا اذهب ماق هملعو دبعلا ناّميِإ يوق املكو

 .بجاولا اذهب همايق فعض

 ءايقلل ديحولا ببسلا وه ناّمْيإلا نإ" :' ”يدعسلا نَمْحّرلا دبع ةمالعلا لاق

 فيسلاب رافكلا داهج يلوقلاو يلاملاو يندبلا داهحلا وهو «نيدلا مانس ةورذب

 «ةمكحلاب هعورفو نيدلا لوصأ يف نيفرحنملاو نيقفانملاو رافكلا داهجو «نانسلاو

 يوق ةميزعو ةدارإو ةفرعمو اًملع دبعلا نامُيِإ يوق املكف «ناهربلاو ةجحلاو

 ,ةيلاعلا ةحردلا لانف «هتبترمو هلاح بسحب هيلع ردقي ام لكب ماقو «هداهج

 ملعلاب يلوقلا داهجلا نم هرودقم دبعلا كرت ناميإلا فعض اذإو «ةعيفرلا ةلزئملاو

 يندبلا هداهج فعضو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةحيصنلاو ةجحلاو

 . كلذ ىلع هل لماحلا مدعل

 لطابلا لهأ دهاشي وهو ءلسكلاو لومخلا ىلإ قحلا بحاص نكري فيكو

 .ةنسلاو قحلا برح وهو دحاو عماج ىلع اوعمتجا دق مهتالالض فالتخا ىلع

 ىلإ طشني نأ ينيدلا ملاعلا بحاو" :'يميهاربإلا ريشبلا دّمحُم ةمالعلا لاق

 :عراصي لطابلا ىأر. املك ىحلا ةرضت ىلإ عراسي نأو «لالضلا طشن املك ةيادهلا

 نأ لبقو ءاهذشأ غلبتو ءاهذم دمت نأ لبق داسفلاو رشلاو ةعدبلا براحُي نأو

 .اهعالتقا رسعيو «سوفنلا يف اهروذج خسرتف «سانلا اهدّوعتي

 «ةدعقلاو فلاوخلا عم نوكي الو ءادهاجم فوفصلا يف سمغني نأ :هبجاوو

 لع ا "للا ےس

 )١1١/5(. "راثآلا" (؟)



 ١ ذه اڪ

 مة قحلا نع فراوصلا ٠ : حل

 نأو «هنم سانلا ذاقنإل ضرملا نطاوم نايشغ نم نوحصانلا ءابطألا هلعفي ام لعفي نأو

 ."اهيلع مهعامتجا قرفيل لب «نيبكارلا عم اهبكريل ال رورشلا عماجم ىشغي

 :ناسحاي مهعبتا نمو «ةباحصلا نم ةمألا فلس ةفص اًضيأ يميهاربإلا ةمالعلا ركذو

 ىلع نمتؤمو «هللا باتك ىلع ظفحتسم هنأ یری مهنم دحاو لک ناک و": 'لاقف

 امهب عيزي وأ «نولاغلا امهفرحي نأ انها سراج حيه امك اهب لمعلا يف هلوسر ةنس

 مالسإلا ىّتْوي نأ رذح مهنم دحاو لكف «ةعدتبملا امهب ثبعي وأ «نولطبملا امهتقيقح نع

 قيقد «سافنألا طوبضم «روعشلا جحأتم «ريمضلا ظقي كلذل وهف «هلبق نم

 عيرس «لمعو لوق نم نورذي امو سانلا ينأي امل عبتتم ءسحلا فهرم «نزولا

 .هامح رسلاب قرط وأ هب رس عير اذإ «هتدجت ىلإو «هيعاد اعد اذإ قحلل ةباجتسالا

 الف «هتمجان مجنت ام لوأل لطابلا برحل عزفلاب مهسفنأ نوذحأي اوناكو

 يرشتسي ىٌح هيلع نوتكسي الو ءاّوحّمو الاطبإ هوعسوي ىَّتَح رطاخ مهل أدهي
 : انئعمطم ناک ةماعلا سوفت جرم اویو «هروذحج اطا سو هرمأ احفت دو «هرش
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 قحلاب يبطاخملا بولسأ -۲

 لو ایم لانش نسا يف يتلاب ًوعدملا ةبطاخُم رمأ هللا نأ كش ال

 ىلع ايب يبنلا ثحو .[؛+:تربكمل] © ٌنَسْحأ ىه قاي الإ بتلا لَه اولي
 يف لخديو ۾ 27 '(هناز الإ ءيش يف نوكي ال قفرلا نإ» :لاقف ءيش لك يف قرا لامعتسا

 0 .هيلإ سانلا ةيادهو «قحلا ىلإ ةوعدلا اًيلوأ الود كلذ
 حصنلا راهظإو «فطلب قحلا ىلإ مهيديأب ذحألاو مهفلأت نم دبال سانلاو

 فلأتي ناك مهلك «مهتوعد يف -مالسلا مهيلع- هللا ءايبنأ لعف امك ؛ةقفشلاو مهل

 .اًنيل اًياطخخ مهئوبطاخيو يدا مهتياده ىلع هصرحو هتقفش رهظيو «هموق
 نوكي ال هنع هجورخ ناف ؛تاونسل هدقتعاو ءيشلا فل نف نأ كلذو

 ب دغا ارو ملطاب ىلع ارس هديزت امير كرقلا يش ةنشاعلاو ففشني الإ
 ؛بدأآلا يف اف حم ناك نم نأ دقتعا 5 هنأل ؛هتيعاد و هبطاخم فارحنا ىلع

 .قحلا ا نع او افارحلا دشأ هيف ع زاني اميف وهف

 ال وحلا ىَلِإ مهتلامتسا يف مهب فطلتلا بحي ءالؤهف ..." :يلازغلا لاق
 ."رارصإلاو يدامتلا ثعاوب جيهي كلذ نإف ؛بصعتلاو جاجللا ضرعم يف

 , ايەل ةشئاع ثيدح نم (5555) مقر ملسم هاور(١)

 )١57/1١(. "نيدلا مولع ءايحإ" ()
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 6 مط

 ةبيفلا باجح كتهي خيبوتلاب دّرلا نإ" : ناخ نسح قيدص ةمالعلا لاقو

 ."كنم لبقف اًدحأ تبضغأ ام" :فلسلا ضعب لاقو

 عيب قحلا نع فراوصلا

 بيطعلاك ناك اقيفر نكي مل ءاملاع ناك نإ و "ق ا مالسإلا خيش لاقو

 4 نک ر أ ردي لعل ال الع هَل الوفْفإ» :نوراهو ىسومل ىلاعت لاق دقو «دلولا هنم م ل

 الو ٌقحلل اًبلطو افاصنإ رهظأ نم عم لمعتسُت فطلتلاو نيللاب ةبطاخملاو
 اشم نل ف رجم ناف ؛نسح هعضوم ىف ءيش لكف ءاقلطم نیللا ناتا حبي

 ا EET ةدشلا درر نأ اک

 لكأ نمل هتتشاخمو هيده لّمأتو ءاقلطم نيللا لمعتسي ملف «لاوحأ هل ةي ياو
 .«هللا ودع أسخا» :دايص نبال هلوق لمأتو «لاحرلا نم بهذلاب متختملاو «هلامشب

 .اًردق ءىش لكل هللا لعج دقف ملظلاو لدعلا نيب قيرفتلا نم ٌدبالف

 نأ زوجيف .ةيوقعلل ٌقحتسم دتعم غاب ملاظلا نإف' :" ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 فالخب ؛نسحأ يه ينا ىلع هعم راصتقالا بجي ال ةبوقعلا نم هقحتسي امي لباقي

 )١( "مولعلا دجبأ" )9/1١؟١(.

 )( ص) "ىلعألا اللا ماصتخا ثيدح حرش ىلوألا رايتحا" ۸٤(.
 ) )۳"ةنسلا جاهنم" 14/59 5١65(.

 "ةنسلا جاهنم" (؟) )١119/7(.

 .(7107/7) "حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا" (©)



 قحلا نع فراوصلا كت

 ."نسحأ یه يتلاب لإ لدا لا هنإف ؛ملظي 3 5

 نوعدُي عون «ناعونف قحلاب نووعدملا نوضراعملا اًمأو" :2”هيقلا نبا لاقو

Aاوباجتسا نإف ؛ نسحأ يه يتلاب  Yiنم مهل ديال ءال وهف ةدلاجلاف  

 ةلوانتم ماسقألا ءالؤهل ةلماش اهدجو نآرقلا ةوعد لمأت نمو «دالج وأ لادخ

 ىه ىلاي هلو سلا ِةطعْومْلاَو ِةَمكْفَلي كير ليس لل عاف :ىلاعت لاق امك ءاهل
 رمأ نيذلا مهف ؛دالحلا لهأ امأو «مالكلاب نووعدملا ءالؤهف .[١۲١:لحنا] © نسمح
 ."هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىَّتَح مهلاتقب هللا

 .مهرجز بحاو ءالؤه لب «ةءاسإ دعي ال رباكملا دناعملا عم باطخلا ظالغإف

 ."ناسحإ قحلا ناسلب ةءاسإلا" :©”يمزراوخلا ديعس وبأ لاق
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  )1١"ةداعسلا راد حاتفم ١١/71 0

 ١185/١١(. "وألا ةفحت (۲)



 هموصخ نم قحلا بلط -7

 هنوفرعي نيذلا هلهأو هرداصم نم ّقحلا ىقلت مدع وه :َقَحْلا نع فراوصلا نم
 اميف وأ ءاهيف عزانتملا ةلأسملا ف قحلا ةفرعمل قاوشتملا يتأيف هب هللا نوتيديو

 هخيش نم قحلا لهأ لوق بلطيف «مهنع ذحأي نيذلا هخويش لوق فالح عمسي
 .فلاخم نم هيقلت ردصم ن وكيف بهل فلاحملا

 بغذمب اًطيِحُم نوكي ال دق قلاحللا نأل وللا نع فراوصلا دحأ اذهو
 .هفلاخُم بهذم ىلع لهجيف هيلإ ةمها فرص مدعل ؛هب هلهأ ةطاحإ هريغ

 نسحألا هجولا ىلع هتلدأ ةغايص مدع ىلإ هفلاخُم بهذمل هبح مدع هلمحُي دقو

 .هنع مهدصو سانلا ريفنت دصقب

 هناسل يولي نأ دّمعتي مل نإ ناسنإلا نإف' :'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هداسفإ تاسنإلا دصقي يذلا بهذملا ّنكل «هريغ هلوقي ام ضعب متكي وأ «بذكلاب

 ىح نسحألا هجولا ىلع هتلدأ غوص ىلإ وعدي ام هل ةبحَملا نم هبلق يف نوكي ال
 "الذل ةضغبم فاك اذإ فف هي رضي امنا اهملقني

 وه امَّنِإ مهيلإ لقن ام هنأل ؛ءاحرإلاك ةريبك عدب يف ماوقأ عقو انه نمو

 .هولحتناف فلسلا مالك هونظ يذلا عدبلا لهأ مالك

 ريو ف1 مولا سيسألا فش ()
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 ةرواشملا لافغإ-

 بابسأ نم يهو «مهمولعو مهموهف يف ءالقعلل ةك راشم ةرواشملا نأ تاش ل

 راشتيملا نالو ؛د رفنملا نم قحلاب لو ءاملعلا نم ةعامتجللا نأ ؛هتباصإو يأرلا دادس

 :ةتع تلفغ رمأ ىلع كاي كف

 ىلإ عمجيو ياملعلا ءارأ هيأر ىلإ قي نأ لقاعلا ودع نم: ءاغلبلا ضعب لاق

 ." اض امّبر درفلا لقعلاو «لز امّبر ذفلا يأرلاف «ءامكحلا لوقع هلقع

 اميسال «بابلألا يوذ ةراشتسا نم رثكتو":9"2يدرواَمْلا نسَحلا وبأ لاقو

 الق , :ريييدلا نم اكسو «باوصلا نم. ةريغش لقع لكل نإف ليل رمآلا ىف

 ."باوص مهنع بهذي وأ يأر ةعامجلا نع لضي

 ىروش نوكي نأ هتباصإو يأرلا دادس نم ناك اذهلو":' 'ميقلا نبا لاقو

 . دحاو هب درفني الو عءهلهأ نيب

 كلذلو ؛دحاول هلك باوصلا عمجتي مل هللا نإف":©”مالسلا دبع نب علا لاقو

 ۷٤(. ص) "كولسلا ررد )١(

 ۷١(. ص) "كولسلا ررد'(۲)
 )۸٤/١(. "نيعقوملا مالعإ"(۳)

 "ا "هلئاضفو داهجلا ماكحأ 4
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 ليق دقو «نيرخآ نع بيغي دقو «موقل رهظي دق باوصلا نإف ؛ةرواشملا تعرش
 .هلك ماعلا يف :لاقف ؟هلک ملعلا نيأ :هنفذ يعفاشلل

 ."دحاو يف هعمجي ملو «هدابع يف هقّرف هللا نأ : ينعي

 ةمربم اهلوقعو ةعامجلا ءارآ عامتحا :لاقي ناك" :“يروغلا نايفس لاقو

 ."رومألا باعضل

 . [؟:ىروشلا] © ب یررش مرو :هناحبس لاق امك ؛نينمؤملا ةفص ةرواشملاو

 .نيلوألا نيقباسلا نييضرملا ةباحصلاو «نيلسرملا ديس يده يهو

 اذإو «لهاج وأ ربكتم الإ اهلفغي الو «هلتاقم تبيصأ ةروشملا لفغأ نمو

 ھو ةركب يبأك ءاملعلا هتباحصو «يحولاب ددسملاو قلخلا ملعأ وهو 2: ىِبْتلا ناك

 يذلا اذه نمف «مهريغ نورواشي مهريغو رمعك هبلقو هناسل ىلع حلا هللا برض
 !؟ةرواشملا نع ينغتسي ىح ءاكذو الع بهو

 يغبنيف ؟هنيدو هملعب قني نم هدنع ناک نإو" :'-هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 ىلع نيعتسي نأ اهب اعافتراو سست اًناهذ با وج اب لقتسي الو «هرواشي نأ هل

 . لهجلا نم اذهو «ملعلا لهأ نم هريغب ىواتفلا

 نم نيثالث دحاولا رمألا نع لأسأل تنك نإ» :دمعتهح سابع نبا لاق
 ١ ) هيام 7 3

 5 5 ىلا باحصا

 CE صو "هلضفو لقعلا" 6

 )١5/14(. "نيعقوملا مالعإ" (؟)
a (5ياللا مالعا " FEES2 هدانسإ : يبهذلا لاقو  
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 ةباصإل بابسألا ربكأ ةرواشملاو ركفلاو :”يدعسلا نّمْحَّرلا دبع ةمالعلا لاقو

 كاردتسا مدع نمو «ةلجعلا نم رداصلا مدنلا نمو «ةعبتلا نم ةمالسلاو «باوصلا

 . "طرافلا

 (ةّيلحلا رومألا امأ ءاهقيقدو لئاسملا يفح اخ يف نوكت امن ةرواشملا نأ ملعاو

 .اهيلإ ةعراسملا يغبني لب ةيور ىلإ جاتحت ال هذهف

 ىلإ جاتحت يتلا او :“')_للا همحر- يدعسلا نمحرلا دبع ةمالعلا لاق

 ."اهتعفنم الو اهتقيقح ملعت ال يتلا ةّيفخلا رومألا :ةرواشم

 لكك هلوسر ىلع هللا رل ا اا أ قيدصلا تنب ةقيدصلا هذهو

 فأ :تلاقف .«كيوبأ يرمأتست ىتح يلجعت الأ كيلع الور :اهل لاقو «رييختلا ةيا

 و آلا راذلاو هلوسرو هللا ديزأ ىلإف !؟*يوبأ رماهمأ اذه

 اوضاخو «ءاملعلا ةرواشم نع ةيوعدلا تاعامجلا سوءر ضعب ضرعأ دقو

 .نايدألا و نادلبلا داسفل اًببس ناك اميف

 انئاملع دنع سيل ام ملع مهدنع نأ مهمهوت وه مهئارآ مهدادبتسا ببس لعلو

 «'عقاولا هيقف' وه نم ملع رومألا هيلإ تلآ ام ةقيقح ىلع فقو نمو «"عقاولا هقف' وهو
 ,ةيسنرفو «ةيزيلحبإ رداصم ىلإ دنتسيو «عقاولا هقف يف بتكيو ملكتي نم تيأر دقو

 اوعمَج ناوعأ هل ملكتملا نأ ىلع كلدي اذهو «ةيزيلحبإ نم ةيسنرف فرعي ال وهو

 ١5١(. ص) "نانملا فيطللا ريسيت )١(
 ١(. :53ص) "نانملا فيطللا ريسيت" (۲)

 رل اف اهتطزو انّدلَأ ةا درت اک نإ کجور 0 00 :ةينانا ة بسلا ناک يراخبلا اور )۳( نيت يبا ريت" یت نيب" تبا“ ےہ

 ٤۷۸٩(. مقر )٥۱۹/۸« © الی اسا ن شاو ییا
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 .لبق نم اهلهجُي ناک ىتلا ةداملا هذه

 بذا امل ؛جهنملا يف افا رحل كلذب ىفك و ءاهئاملع نع ةمألا اولزع ِءالؤهو

 ,دئاقعلاو ماكحألا لئاسمل ةمألا ءاملع اولعح مهف «ضيرعلا داسفلاو رشلا نم هيلع

 !نورحآ ناسرف اهل هذهف ؛لودلاو ممألا دسافمو حلاصمو «عقاولا لئاسم امأ

 اهلمكأب ةمأ للز نم يلمع مكح يف هسفن ةصاح يف لحر للز ةدسفم نيأو

 !؟اهايندو اهنيد ىف

 راكنإو عقاولا هقف يف اًمأو ؛دئاقعلاو ماكحألا ملع يف ءاملعلا توپ رهف

 ةبشأ امو !ائزو مهل ثوسيقي الو اسار مهل نوعفري الو مهيلإ نوتفتلي الف ؛ركنملا

 .نيدلا لوصأ نود هقفلا يف بهاذملا ةمئأ ن ےب يللا نيملكتملاب ءال ٌؤه

 بهاذملا ةمئأ هوجولا ضعب نم هبشي مهدنع يبنلاف' :©"7ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو «يعفاشلاو «كلام و «ةفينح اک اا لدغ

 نم ءالؤه ريغو «يلع نب دوادو «يعازوألاو دعس نب ثيللاو «يروثلا نايفسو

 .ءاهقفلا ةمئأ

 :ةّيهقفلا اياضقلاو ةّيلمعلا ةعيرشلا ملع يف ءالؤه نومظعي نيملكتملا نإف

 ءتاّوبنلاو «ردقلاو «تافصلاو «ديحوتلا لئاسم لثم نيدلا لوصأو مالكلا يف امأو

 لضفأ نيملكتملا مهحويش نولعجي دق لب «ءالؤه ةقفاوم نومزتلي الف «داعملاو

 ملو هيف لوقلا اوطسبي مل نكل كلذ اوملع نإو مهّنِإ :نولوقي دقو «كلذ يف مهنم
 .ةينيملكتلا دوف كلذ لعف امك هونيبي

 )١( 2"ص) "نييقطنملا ىلع درلا" 4 -4 4 5(.



 لطابلا لهآ ليح -

 يف لطابلا لهآ دهتجي دهتجُي كلذلف «حيحص ليلد هيلع ٌموقي نأ نكمُي ال لطابلا

 .ملعلاو ةريصبلا فاعض ىلع قفنت «ليحلا نم عاونأب هفييزتو «مهلطاب جيورت

 ٌحيحص ليلد هيلع موقي ال لطابلا نأ بير ال" :27ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 حيحصلا ليلدلا نإف ؛تاّيبلطلا وأ تايربخلا نم ناك ءاوس «يعرش الو يلقع ال

 .هيلع لولدملا ةحص مزلتسي

 كلذو ًالطاب هنوك عم اقح نوكي نأ َمْرَل ٌحيحص ليلد لطابلا ىلع ماق ولف
 ."امودعم وأ ادوحوم ءيشلا قوق لكم ,نيضيقنلا نيب عمح

 لياحتلاو «دوهيلا نم هّبش هيفف لياحت نمو «عرشلا يف ةعونمم ليخلاو
 ارزو مظعأو همن دشأ حلا نع مهفرصو قلخلا لالضإل

 هفعض عم هبهذم ةرصنل ليحتي نميف ريح الو" :©'مالسلا دبع نب زعلا لاف
 وحلا ريغ ىلع «باتكلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا لوأتي نأب «باوصلا نم هتلدأ كعبو
 ."ةردانلا ةبوجألاو «ةدسافلا تاليوأتلاب كلذو «باوصلاو

 ىلع هنوقلي وأ «هنوبتكي اميف ءاوس مهبهذم جيورتل لياحتلا نوفرتحُي لطابلا لهأو

 )۲٠١/۳(. "حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا )١(

 ٤٤ ١(. ص) "دصاقملا راصتحا يف دئاوفلا' (۲)
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 مهليح نودمتسي نيلياحتملا نأل ؛رسعتم اهؤاصقتسا «ةريثك لطابلا لهأ ليحو

 نم مهل هددجُي ام ركذب نامزلا ىضقني ال «ةريثك هبيعالأ ناطيشلاو «؛ناطيشلا نم

 .ةياوغلاو لالضلا قرطو عاونأ

 :قحلا نع سانلا فرص يف لطابلا لهأ ليح مظعأو مهأ ىلإ ريشن نأ انه انبسحو

 :دودرلا ىلع ةعانشلا تأ

 ىلع سانلا فقوتو «مهلطاب رهظتو «مهقیز قت دودرلا ناک ال

 مهريفنتو سانلا فرصل ليحلا عاونأب نوعسي لطابلا لهأ ىرتف «مهئاطحأ عقاوم

 تفتلي ال هنأو «نارقألا مالك ةلزنم دودرلا هله نولرتي مهن :مهليح نمف

 .ىوري الو ىوطي نأ بجي امم یهو «اهيلإ

 ققح نكل «ربتعم ريغ هنأ كش ال نارقألا مالكف ءفوشكم سيلدت اذهو

 اوركشو هولبق هنم ريثكف «ءاملعلا نيب مالكلا نم ىرح ام فلسلا ققح امك درلا

 :يهو ةققحتم رومأ هيف مهل رهظ دق هنإف ؛نارقألا مالك جرخّم دودر

 .دقنلا يف ءاملعلا ةيقب نم ةعباتملا مدعو دارفنالا ١-

 .حيحص دنتسم ىلإ دانتسالا مدعو «درلا يف فارحنالاو ةفزاجُملا -؟

 نم حضاو اذهو «ملعلا ةبتر يش يواستلا 11
 "قاق ىّنعم

 نارقألا مالك نم اهّنأب ضعبلا اهيلع مكح يتلا دودرلا نم اًريثك تلّمأت اذإو
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 امّنِإ نارقألا مالك ةلزثم اهليرثت نأو «ةمودعم رومألا هذه نأ اناس ااو فرت
 .خيشلل راصتنالاو ,مومذملا بصعتلا عفادب وه

 نم هنومعزي ام:اهنع مهريفنتو دودرلا بتك نع سانلا فرص يف مهليح نمو
 ءاهئارو نم سمتلي ملع ال هنأو «بولقلا ىسقُتو عمجلا تتشتو لمشلا قرفت اهلأ

 ؛سيلدتو سيبلت اذهو «تاروعلل ٌعبتتو ةبيغ اهّنأو «تاومألاو اسأل بس انهّنأو
 بسن مالك يه امّنِإو خا يصاعم نل تالالضلا و اعلا هله نإف

 هنإ لاقي ىَّتَح هبحاص هب رتتسي مل مالكلا اذهو «هنم ءيرب عرشلاو «ع رشلا ىلإ

 .عرشلا لبو رّيغو حلا هلطابب محازو «هيلإ سانلا اعدو هرشنو هعاذأ لب «عّبتت

 نم عرشلا ةنايصو نيدلا ظفحل ةبحاوو ةعفان اهنأ كو ال دوا بق
 .نيملسمللو هلوسرلو هلل حصنلاو للزلاو ءاطحألا

 فيلأتلاو «فينصت هل لاقي نأ قحتسي يذلا فينصتلا امّنإو" : 'يناكوشلا لاق
 هيلع هبوجو ىلع مهل ماقأو «هنايب مهيلع هللا ذحأ نيذلا ملعلا لهأل يغبني يذلا
 ,عدبلا ناكرأ هججحب اومدهيو «لطابلا هب ا ولذخيو «قحلا هيف اورصني نأ وه «هناهرب

 ,ىدملاو تانيبلا نم مهيلإ لزن ام ام سانلل هيف اوحضويو «بّصعتلا لئابح هب اوعطقيو

 باتكلاب لمعلا مهبولق ىلإ اوبّيحيو «فاصنإلا ىلإ دابعلا داشرإ يف اوغلابيو

 ."داهمجالا دساكو «لاقملا فئازو «يأرلا ضخم عابتا نم مهورفنُيو عةنسلاو

 دسافم مظعو «نيدلا نم دودرلا بتك ةلزنمو ةا اس شق نأ تشق + نإو

 ".يدلا لوصأ نم لاعغملا ىلع ٌدرلا" بانك ىلإ عحراف ؛ميظعلا لصألا اذه عييضت

 دج فان هنإف ؛ديز وبأ هللا دبع نب ركب ةمالعلل

 3١(. ص)ر "ينارألا ىهتنمو بلطلا بدأ" 250
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 :هلهأو قلا ىلع ةعاتشلا ب

 نع سانلا فرصل كلذو ؛هلهأو ّقحلا ىلع ةعانشلا :لطابلا لهأ ليح نم

 مهتعاتشب نوبرضيف ؛مهلطاب حضتفي نأ افوخ «مهلاوقأ عامّسو «قحلا لهأ ةسلاجُم
 تقلا ى سفنلا ناف ؛هلهأو ولا نيبو سالا ني لوحي ةاّرتسو الئاسو اًباححج

 ٌرقيو يهيف نوعطملا ةسلاجُم نم رفتو بره اهّنإف ؛اهتلبقو تاعانشلا هذه اهيلع

 نم باب مهئود قلغأو ؛مهريخ اومرُح ؛كلذ مهل لصح ىّتمو «مهبولق يف مهتقم
 .قللإ ةقرعم باو

 حبقأب مهوفصوف «مهماوقأو لسرلاو نيّيبَتلاِب نيل ادعا هلق اع اهر

 وكر شم لاقف «باقلألا ثبحأب مهوبقلو ءءامْمألا عشبأب مهوّمَسو «فاصوألا
 . باذك «نونجم «رحاس :دللكك دمحم انيبت نع شیرف

 رر ف مہلت یا 311 لكك ¥ :بهلسرب نييذكملا مهفالسأ ليس اوكلسف

 . [5+:تايراذلا] © نوحي وأ راس اولا الإ

 ةمّسجُمْلاو «ةيوشحلاب مهوفصوف ؛ءايبنألا ةثرو عم لطابلا لهأ لعف كلذكو

 .ةهبشملاو

 اوبقل يتلا ءامسألا هذه يف عدبلا لهأ تیار" : ”ينوباصلا نامثع وبأ لاق

 كلسم مهعم اوكلس تنسو هللا نم الضق اهنم ءىش مهقحلي الر ةنسلا لهأ اهب

 هاًمسف «هيف لوقلا اومستقا مهّنإف لكي هللا لوسر عم -هللا مهنعل- نيكرشملا

 مهضعبو ءائونجُم مهضعبو ءارعاش مهضعبو ءائهاك مهضعبو ءارحاس مهضعب

 )2١1535« 7٠ ١(. مقر "غيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع' )۱3
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 اديعب بئاعملا كلت را ا ىبنلا ناكو ءاباذك اقتحم ايرتفم مهصع بو ا وتش

 الآ كل برص بک رظنأ ا : 4 هللا لاق هاّيبن ىفطصم الوسر الإ نكي ملو ءائيرب
 ر[ ةمةوارسألا| %4 اس س 51 ر

 عبي قحلا نع فراوصلا 252525253525222

 هراثآ ةلقنو «هرابخأ ةلمح ىف لوقلا اومستقا :-هللا مهلذخ- ةعدتبُمْلا كلذكو
 مهامسف «ثيدحلا باحصأب نيفورعملا «هتنسب نيدتهملا «هب نيدتقملا «هثيداحأ ةاورو

 ةيربح مهضعبو «ةبصان مهضعبو «ةتبان مهضعبو «ةهبشم مهضعبو «ةيوشح مهضعب
 لهأ الإ اوسيلو «ةّيقن ةّيكز ةئيرب «بياعملا هذه نم ةماصع ثيدحلا باحصأو
 ."لوقلا ةّقلابلا ججحلاو «ةّيوسلا لبسلاو «ةيضرملا ةريسلاو «ةّيضملا ةنسلا

 ةمئأ ىلع مهؤارتفا «ىدملا ةمئأ ىلع ةعانشلا نم اًضيأ ةيفوصلا هلعفي امو

 اهنع نوضرعم مهتمئأ نأو ءاهتنيزو ايندلا ةنتف يف نوقراغ ِمِهَّنَأ مهؤاعداو ةنسلا

 .ةقسلا ءاملع. نم سانلا رقني ىس ةردعآلا ىلع قولبقتم

 ىف هيلع اوقلأ اًيماع ًالهاج اودجو اذإ" :ءالؤه نأش يف يبطاشلا لاق

 اذإف ؛مهنيد اوسبليو ؛مهيلع اوطلخيو مهولزلزي ىتح «تالاكشإ ةرهاطلا ةعيرشلا
 ائيشف ائيش جيردتلا ىلع مهعدب نم مهيلإ اوقلأ ؛سابتلالاو ةريحلا مهنم اوفرع
 هللا لهأ مه ةفئاطلا هذه نأو ءاهيلع نوُبكُمْلا ايندلا لهأ مهب ملعلا لهأ اومذو
 ."هتصاحخو

 :قحلا بلاق يف لطابلا جارخإ -ج

 هپ و امو ءاهتقيقح لّمأتي الو ظافلألا دنع فقي نّمم ريثك ىلع لطابلا جار

 .يعرش بلاق يف مهلطاب جارخإب لطابلا لهأ لياحتي كلذلف ءاهئارو نم

 )١( "ماصتعالا" )؟١51/1(.
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 ام نولّمأتي لب «ليحلا هذه لثم مهيلع ىلطنت ال نورصبملا لاو

 .سانلل اهفيز نورهظيو ءاهءارو

 مهلالضب ريصبلا مهيلع ٌّدرف هلل الإ مكحلا نإ :اولاق ةباحصلا ٌجراوخلا رفكأ املو

 27لطاب اهب ديرأ قح ةملك :هلوقب 5# بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 هيرثتلا بّلاق ىف ليطعتلا ةيمهجلا تجرخأ" :©)اذه نأش يف ميقلا نبا لاقو

 .ىشيعملا لقعلاو قيفوتلاو ناسحإلا بلاق يف قافنلا نوقفانملا جرحأو

 ؛ةانحلا ةبوقعو ؛ةسايسلا بلاق يف ناودعلاو ّملظلا ةرجفلا ةملظلا جرخأو
 ةو ررهلا كو ىيدهاجتلا ةنافإ بلآق يف مکا لك نوساكملا جرحأو

 ترسل

 بزحو «ةباحصلا تاداس يف حدقلاو ٌرفكلاو َداَحْلإلا ُضفاورلا جرخأو

 مهل بصعتلاو «تيبلا لهأ ةّبحَم بلاق يف هراصنأو هئايلوأو 4 هللا لوسر

 .مهتالاومو

 مهحطشو مهعدب فوصتلاو رقفلا ىلإ نيبستنملا ةقسفو ةّيحابإلا تحجرخأو

 .كلذ وحتو هللا ةّبحّمو فراعملاو لاوحألاو دهزلاو رقفلا بلاق يف

 دوج ولا نأو «ديح وتلا بلاق يف داحلإلاو رفكلا مظعأ ةداحتإلا تحجرخأو

 الو ,قولخُمو قلاخ :نادوجو انهاه سيلف «-هدحو هللا وهو- نانثا ال دحاو

 .بّرلا ةقيقح وهو «دحاو هلك دوحولا لب «دبعو بر

 :تادوجوملا عيمج ىلع ىللاعت هللا ةردق مومع راكلا ةبردقلا تيه رجتأو

 .ملسم هاور )١(

 ) )۲"نافهللا ةثاغإ" 7١/281١ 8١(.
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 هدابع لاعفأ ىلع اًرداق بَّرلا ناك ول :اولاقو «لذعلا بلاق ىف اهنايعأو ءاهلاعفأ

 .لدعلا بلاق يف ردقلاب مهبيذكت اوجرخأف مهل اًملاظ نوكي نأ مزل

 :اولاقو «ديحوتلا بلاق يف هناحبس هلامك تافصل مهدحح هلا .تيرعأو

 نكي مل ؛هب موقي مالكو ةدارإو ةايحو ةردقو رصبو عمّس هناحبس هل ناك ول

 .ةددعتم ةهلآ ناكو ءادحاو

 ؛ءاجرلا بلاق يف نايصعلاو قوسفلا تاوهشلا نوعبتي نيذلاو لا تمي ربع
 .وفعلاو مركلاو دوحلا فالح ىلإ هل ةبسنو «هب نظلل ةءاسإو «ىلاعت هللاب نظلا نسحو

 رمألا بلاق يف فيّنسلاب مهيلع جورخلاو ةّمئألا لاتق ٌجراوخلا تحرحأو

 .ركنملا نع يهتلاو فورعملاب

 كلت بسحب ةعونتم بلاوق يف مهعدي مهعيمج عدبلا بابرأ جرحأو
 برقي نأ نم لحأ هنأو «هلل ميظعتلا بلاق يف مهكر ش نوكرشملا جرخخأو «عدبلا

 .هيلإ مهبرقت ةهلآو ءاعفشو طئاسو ريغب هيلإ

 ."قحس بلاق يف هجارحاپ الإ هلطاب جيؤرت نم نكمتي ال لطاب بحاص لكف

 :بذكلاب صخخرتلا د

 يع قحلا نع فراوصلا

 كار ع5 0 5 5 .
 هيف صخ ري ملو «بونذلا رئابك نم وهو «نيقفانملا تافص سحخأ رم بذكلا

 .نيمصاحختملا نيب حالصإلا يفو ؛هجوز عم جوزلا ثيدح يفو «برحلا يف الإ عراشلا

 صنلا ىف مكحتمو هللا ىلع لّوقتم وهف كلذ ريغ يف بذكلاب نذأ نمف

 .ناهرب الو ةجخ ريخ

 ضعب هيف عّسوت ؛دحأ ىلع هحبقو هتعانش ىفخت ال يذلا بذكلا اذهو
 .ةوعدلا ةحلصم ةجحب مهتوعدل اًجهنم هولعجو هللا ىلإ ةوعدلا ىلإ ستا



 ل
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 هيلع اونب يذلا لصألل ؛مهفوفص يف بذكلا وشف نم برغتست ال اذلو
 .مهجهنمو مهنيد

 :مهنم عقاو وهو «قحلا نع سانلا فرصل نيييزحلا ءالؤه ضعب ليح نم بذكلاو
 ناودعلاو هدّيزتلاو بذكلا نم مهمالك طلاخُي امل ؛مولعمو دهاشم وه امك ؛اًدمع اإ

 .هنع كاكفنالا مهمزل ام مهسفنأ نع اوعفديل نوبذكيف ؛مهفلاخخ نمل ملظلاو

 عاونأ يف كلذ هعقوأ ميرو" : مومدملا لداجملا نأش يف مالسإلا خيش لاق

 ."ىرخأ رومأ ىلإ هّرجيف ملظلاو ةعدبلاو بذكلا نم

 مالكل مهلقتب نوكي ةرات -ةنسلا لهأ- قحلا لهأ ىلع لطابلا لهأ ءارتفاو

 وفرح وأ «ظافلألا نم مهيلع هوداز امب وأ ؛لطابلا مهمهف بسحب ةنسلا لهأ

 .اقالتحا هوقلتحا امب وأ «هوريغ وأ

 لطابلا مهفلا بسحب مهنع اولقن مهف' :' ”وهنع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 عمسن امك ءافصو وأ اًردق اهورّيغ وأ «ظافلألا يف مهيلع اوداز وأ «هومهف يذلا

 .مهبتك يف ىرنو «مهتنسلأ نم

 نسمع بهذمل اذه يكس دق ةلقلا ءالؤهب نظلا نسحب نم ضعب نإ
 ريغ فوصوم ىلع عقاو همذو «هل دوجو ال نم عم ثنحيو مذيو «مهنع هوكح

 . دوحجوم

 ةياكح يف ضعبلا لعفي امك ءدصق ريغ نع ضعبلا نم بذكلا عقي دقو

 .اهب هتربحخو هتفرعم مدعل «هتدیقعو هبهذم فلاح يتلا لاوقألا

 )'( "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" )١5/8/19(.

eA an O) 
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11 e مهتالاقمو مهخيراوت يف سانلا هصقي اميف نإ :“ 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 

 مالكلا نودصقي ال نيذلا نيحخرؤملا بتكف «هل ةقيقح ال ىرتفم وه ام مهبهاذمو

 خيراوتلا رثكأ يهو «بذكلاو قدصلا ىلع لمتشي ام اهيف تانايدلاو ءارالا ىلع

 اهيف ركذي يبل بتكلا كلذكو «تالوقنملاب ةفرعملا لهأ زييمتب نزوت مل يف

 ام يهو «بذكلاو قدصلا ىلع لمتشي ام اهيف مهتانايدو مهؤارآو سانلا تالاقم

 لوقعلا لهآ يف ليلق بذكلا دمعت كللذكو هتالاقملا ربخي نم دقنب تزو مل

 ."ريسلا خيراوتل نيفتصملا تانايدلاو

 يف امل ةنسلا لهأ بهذمل مهتياكح لاح بذكلا نودمعتي لطابلا لهأو

 ءحيحصلا هجولا ىلع يكُح اذإ هل سانلا لوبق نم فوخلاو حلا ةهارك نم مهبولق

 .ةيكزلا سوفنلل بوبحم قحلا نأل

 هناسل يولي نأ دّمعتي مل نإ ناسنإلا نإف" :”ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ال هداسفإ ناسنإلا دصقي يذلا بهذملا نكل «هريغ هلوقي ام ضعب متكي وأ «بذكلاب

 ىح نسحألا هجولا ىلع هتلدأ غوص ىلإ وعدي ام هل ةبحّملا نم هباق يف نوكي
 ."كلذل اًضغبم ناك اذإ فيكف «هب رصتني امظن اهمظني

 ,مهبهذمب هلهج ببسب ةنسلا لهأ بهذم ةياكح يف بذكلا يف ضعبلا عقيو

 .ةنسلا لهأ ىلع هتالاهجب ىنجتيف لهجي ام يكحيف

 143/13 "يركيلا ىلع درلا"(١)

 )١81/1(. "ةيمهجلا سيسأت ضقن" (۲)



 : قحلا نع فراوصلا حج

 فرص مدعل مصخلا بهذمب ةطاحإلا مدع" : -هللا همحر- يلبقملا لاق

 . فالخلا لصأ وه يذلا فاصنإلا مدع نم ةنشنش هيلع لهجيف «هيلإ ةمهلا

 «بهاذملا ىلإ بسن ام ريرحت يف دهتجي نأ قحلا بلاط ىلع يغبني كلذلف

 دس لامكإو ييهاذلا ىلإ باسلالا درج نم ضعبلا هسرام اه ىلإ نک ر الو

 .مهتايدأ سانلا ىلع دسفأ ىواعدلا درجمب بهاذملا ىلإ بسنُي ام لوبقو

 مومعل طبضلاب لوصفلا ىلوأ نم لصفلا اذه نإ" :" 'يزجسلا رصن وبأ لاق

 ؛تبرطضا دق نامزلا لهأ لاوحأ نأ كلذو «هلامهإب سانلا ىلع لحدي امو ءالبلا

 ءرثك دق هاري نم ىلإ اًببحت وأ ءريسي ضرعب هنيد عيبي نمو هَّرَع دق مهيف دمتعملاو

 .رشتنا دق بهاذملا ىلع بذكلاو

 الو ءدحأ لك ىَلِإ نكري الأ :صالخلا بحُي ملسم لك ىلع بحاولاف
 ."ةقفاوملا هل رهظأ نم ىلإ هنانع ملسي الو «باتك لك ىلع دمتعي

 :مهفلا ةلق ىلإ فلاخملا ةبسن -ه

 يف لوحدلاو «مهلطاب لوبق نع عنتمملا ةبسن وه :لطابلا لهأ ليح نمو

 ام نأو ءىاكذلا مدعو ءلقعلا فعضو «مهفلا ةلق ىلإ مهعدب لاحتناو ؛مهئاوهأ

 .هيلإ اوعراسل ءايكذألا ىلع ضرع ول هيلع مه

 رفنت امب هوبطاحخو بلاطلا مهعم لحد اذإف" : نيملكغملا نأش يف مالسإلا خيش لاق

 ىقبيف ءكل حلصي ال اذهو ءاذه مهفت ال تنأ :هل اولاق مهيلع ضرتعي ذحأف هترطف هنع

 51١(. ص) "خماشلا ملعلا" ()

 ۲۳١(. ص) "توصلاو فرحلا ركنأ نم ىلع درلا" ()

 )555/١(. "لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد" (۳)



 YS قحلا نع فراوصلا

 ملقم لب ديل دل مدل 6 ىلع ایسا لاي ان نم يك يب ؛
 "لقعلاو ملعلا صقن ة: ىلإ هوبسني نأ ةيشح اهيلع ضارتعالا كرت ىلعو «هدنع

 : امجُملا لامعتس مادو

 سانلا لاهج |اوعدخيل مالكلا نم لمجُملا نولمعتسي «ةعدتبملا ةقيرط هده و

 هنيبيو لوقلا ةقيقح رهظي كلذ نأل نولصفي الو

 فققخكملا ءراسفتساالاو لاصفتسالا عفو اذإف" : نبا مالسإلا خيش لاق

 ."راهتلا نم ليلا نيز «رارسألا

 نم مهلاثمأو ىراصنلا لوا تس نأ ملعي نأ يغبني اممو "ف لاقو

 ءايشأ ةثالث -مهريغو ةعيشلاو دالا ةيلاقك ةيلاغلا

 نع اولدعو «ءايبنألا نع ةلوقنم ةلكشم ةلمجم ةهباشتم ظافلأ :اهدحأ

 ؟ ةهبش هيف مهل اظفل اوعمس املك مهو اهب اوكّسمتو ةمكحملا ةحّيرصلا ظافلألا

 .كلذ ىلع ًاليلد نكي ْمَل نإو «مهبهذم ىلع هولمَحو هب اوكسمت

 اهولرأتي نأ امإو ءاهوضّرفي نأ امإ ؛كلذل ةفلاخُملا ةحّيرصلا ظافلألاو
 نولدعيو «ةيعمسلا و ةلقعلا ةلدألا نم هناشتملا نب «لالضلا لهأ عنصي مك

 ر سکا" ىو

 )۳1 ل” 5 1/١١ "حيسملا نيد ادن نمل حيحصلا با وحلا" 610
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 ءاضيأ ءاملعلا لاوقأ نم لمحُملا عابّتا يف كلذك ةلالضلل اًببس نوكي لب ءطقنف

 .ىراصنلا ةقيرط يهو «ةدسافلا يناعملا ىلع اهوعبتم اهلم اذإ ا

 خياشملا ضعب مالك نم نودجُي دق ءالؤهو" :' 'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ىراصنلا تلعف امك «ةدسافلا ىناعملا ىلع اهئولمحيف ةلمجم ةهبتشم تاملك

 ."هياشتملا نوعبّتيو مكحُملا نوعديف «ءايبنألا نع مهل لق اميف

 عمجتف «هلاوقأ رئاس نم ملاعلا لوق نم ]مسجلا نييبت بلطي نأ :بجاولاو

 .ملاعلا لوق نم دارملا َرّرحتيو لاكشإلا لوزي ىح ةدحاولا ةلأسملا يف هلاوقأ

 هضعب ملكتملا مالك رسي نأ بجي هنإف" :©'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ظفللا كلذب هديريو هنيعب هتداع ام فرعتو ءانهاهو انهاه همالك ذحخ ۇي و ‹ صعبب

 فرع اذإف ءرخآ عضوم ىف اهدارأ هنأ فرع يتلا يناعملا فرعتو «هب ملكت اذإ

 .هدارم ةفرعم ىلع هب ناعتسي امم اذه ناك هظافلأو هيناعم يف هتداعو هفْرُع

 ىف هلامعتسا كرتو «هيف هلامعتساب هتداع رجت مل ىّنعم ىف ةظفل لمعتسا اذإ امأو

 دق يذلا ىّنعملا فالخ ىلع همالك لمحو «هيف هلامعتساب هتداع ترج يذلا ىّتعملا

 رئاس بساني ام ىلع همالك كرتيو ءاًضقانتم همالك لعجي ظفللا كلذب هديري هنآ فرع

 ,: لع ابذكو هدصاقمل اليدبتو «هعضوم نع همالكل افيرحت كلذ ناك «همالك

 :اهباحصأ اهنع عزن يتلا لاوقألاو ةخوسدملا صوصنلاب قلعتلا -ز

 مهل نيبت امل اهباحصأ اهكرتو اهرجه لاوقأ ىلإ نوزتعي كلذكو ءةحوسنملا

 )۳۷٤/۲(. "ىواتفلا عومجم" )١(

 .(۲۸۸/۲) "حیسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا (۲)



E 
 لل :

 .ءاملعلا ككل وأل ةرقتسم لاوقأ اهّنأ ىلع سانلل اهئوركذيف ءاهفعض

 تيغاشملا قلعتو (نيناتنلا ءاقتلا نم لسغلا ب وج ۾ ةلأسم :كلذ لاغمو

 .(ءاملا نم ءاَملا امّنإ» :تيدحب

 +8 قحلا نع فراوصلا :

 .(ءاّملا نم ءاَمْلا نأ) هنع IF نم ةماعو' :7'2يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق

 نب عفارو «بعك نب يبأو «تباث نب ديزو «سابع نباو «دوعسم نباو «صاقو يب . ر 4 | أ

 نم ِءاَمْلا» خسنب لوقلا نإف «كلذ ىف هولاق امع مهعوحجر ىلع لدي اذهو

 ." سکعلاب مهنم لونا لقي ملو ءاملعلا نب روهشم .(ءاّمْلا

  Jug aر ع 5 5 ' ن 5

 .اهل ةفلاخملا ثيداحألا نم اًدانسإ حصأ يه :لوقي امبرو «ديناسألا ةحيحص يه

 ءاهب ثيدحتلاو ثيداحألا هذه لثم ركذ ءاملعلا نم فئاوط هرك انه نمو

 .سانلا نم ريثك سوفن يف ةهبشلا ثدحت اهنال

 :قَحلا نامتك ب

 ؛لطابلا تاضراعم تلازو هيلع وه ام ىلع قحلا ضرع اذإو «حضاو ْقَحْلا

 .هاوس نورثؤي ال ةيكزلا سوفنلا باحصأ نإف

 نمو «هنع سانلا فرصو «قحلا متك يف لطابلا لهأ ىعسي اذه لجأ نمف

 )١( "يرابلا حتف" )7810/1(.

 )5( "يرابلا حتف" )۳۸۸/۱(.



 اطل ؛ قحلا نع فراوصلا 8

 .مهيلع يذلا قحلا نامتكو «مهلطاب ركذ عدبلا لهأ تامالع رهشأ

 غلب اذإ) :ثيدح قرط قاس نأ دعب لا همحر ينطقرادلا للعلا مامإ اذهو

 5 اع نركب ملعلا لهأ" "کو لوقب هعبتأ غلا لمحي مل نينلق ءاَملا

 ."مهل ام الإ نوبتكي ال ءاوهألا لهأو «مهيلع امو
 ناو هةملع بسح ثيذحلا اذه قرط نم افيش مشکی مل هنأ ىلإ ہت هلاكف

 یوه ال ةنايد فعضيو ححصي

 اذه ئرسو «بعاذأملاو تالاقلا سرام نم هنم ملسي املق ىفخ ءادلا اذهو

 .ماكحألا نع الضف دئاقعلا ىلإ

 ىلإ هببوستم مكاحلا نإ :©”وكاحلا نأش يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم ءيجُي ام :لاقف ةيواعم لضف يف اثيدح يوري نأ هنم بلط دقو «عيشتلا

 لعفي ملف كلذ ىلع هوبرض دقو «يبلق نم ءيحَي ام «يبلق
 «ثيدحلا ةمئأ دنع ةعوضوم لب ؛ةفيعض ثيداحأ "نيعبرألا" يف يوري وهو

 . 'نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب هلوقك

 يقهيبلا ناك نإو' :(7يواحطلاو يقهيبلا نأش يف اًضيأ مالسإلا خيش لاقو

 هيفلاخخمل يتلا راثآلا يفوتسي ال ملعلا لهأ هآرو «هيلع ركنأ امم اذهف ءاذه ىور

 اهفعض رهظأل هوفلاخُم اهب جتحا ول راثآب جتحي هنأو «هل يتلا راثآلا وتسي امك

 .(1١-7١35ص) )1-5١( مقر "ينطقرادلا ننس ”(0آ)

 .(۳۲ مقر )255/١ "ينطقرادلا ننس" (۲)

 .(۳۷۳/۷) "ةنسلا جاهنم" (۳)

 ١5(. 5/9 54) "ىواتفلا عومجم (4)



 1 ١

ERRعبي قحلا نع فراوصلا  

 نأ ديري نمم هلاثمأ عقوأ ام -هنيدو هملع عم- اذه يف هعقوأ امّنإو ءاهيف حدقو

 .رخآ نود ءاملعلا نم دحاو لوقل ةقفاوم 4ب يبنلا راثآ لعجي

 بصعتلا نم عون هيلع رهظو «هججح تضحد ليبسلا هذه كلس نمف

 تاليوأتب عضاوملا نم ريثك يف اهلوأتيو «راثآلا عمجُي نم كلذ لعفي امك «قحلا ريغب
 «رفعح وبأ راثآلا حرش بحاص هلعفي امك «هرصني يذلا لوقلا قفاوتل اهداسف نربي
 رّيمُيو راثآلا يقني يقهيبلا نكل «يقهيبلا يوري امم رثكأ راثآلا نم يوري هنأ عم

 ."يواحطلا نم رثكأ اهميقسو اهحيحص نيب

 :هل ةقيقح ال عاّمْجِإ ىلإ ءازتعالا -ط

 عدبلا لهأ نإف «حيحص ليلد هيلع موقي نأ نكمي ال لطابلا ناك امل

 نأ نكمُي ال سانلا نأل «جورت ىح مهتعدبل عاّمْجإلا ةياكح ىلإ نوعراسُي
 .ةهألا عامجإ نع اوحرخي

 باتكلا ىلإ دنتسم عامجإلا نأل .مهعفني ال عاّمْحِإلا ىلإ ءازتعالا اذهو
 ةبألا اهيلع تعمتلا ةلاسم قم امق ب يلدا دوجو ىلع ليلد عامْجإلاف «ةنسلاو

 .ةصوصنم يهو الإ

 هيلع لد دقو الإ هيلع ةمألا تعمتنلا مكح نم ام" :2'ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."هملع سرد امم سيل ةمئألا دنع مولعم دوجوم صن ىلع ليلد عامجإلاف «صنلا
 كفإ نم يه امَّنِإ ةطولغملا تاعاّمجإلا نم اريثك نإف كلذك ناك ابل

 ةعسلا

 )١( "ةنسلا جاهنم" )44/8(.



١58 
 4 قحلا نع فقراوصلا مك اا

 تاعامجإلا ىوعد نم يأرلاو مالكلا لهألو' و نبا مالسإلا خيش لاق

 فلسلا َعاَّمْجِإ نوكي دقو «فورعم عازن اهيف نوكي دق لب «ةحيحص تسيل يتلا

 ."هركذ لوطي ام عاّمْجِإِلا هيف اوعدا ام فالح ىلع

 .عاّمحِإلا هنأ نوعّديو عاّمْحإلا نوقرخُي ةعدتبملا نأ :اذه نم مظعأو لب

 :(7روبقلا ةرايز درجمل رفسلا نوبحتسي نيذلا ةعدتبلا كئلوأ يف مالسإلا خيش لاق

 عاّمْجإلل قرخلا اذه نأ اوعدا ىح كلذ مهافك امو «نيتفئاطلا عاّمْجِإ اوقرح ءالؤهف'

 امإو «زاوجلا امإ :نيتفئاطلا ىدحإ لوقب لاق نم ةبوقع يف اوعس ىتحو ؛عاّمْحِإ

 ءلالضلاو عدبلا لهأ مظعأ نم ءالؤهف «هلتق يف يعسلاو هريفكت اولحتسا لب ؛ميرحتلا

 «فلسلا عاّمْجِإو «ةنسلا نوفلاخي نيذلا لاهجلا نم مهلاثمأو ضفاورلاو جراوخلاك

 ظافلأو ةارتفم ثيداحأك ةلطاب هبشل «فلسلا عامجإو ةنسلاب لاق نم نوداعيو

 "ئپ ي مل ةل 5

SDR RE ECR 

 ١١( "تاوبنلا" )٤۷۹/۱(.

 ١9( 47ه صو "ةيئانخإلا" -175(.



1۷۰ 

 ج قحلا نع فراوصلا 52555

 «ملعلا لهأ ىلع ىفخت ال - هللا دمحب- ىهو ؛َقَحلا ةبناجم بابسأ يه كلت

 حلا قيرط كولس يف نوتوافتي سانلاو ءاهيلإ ةراشإلاو هيبنتلا وه امّنِإ دوصقملاو
 نيببس وأ ببسب يلتبا نم سانلا نمف «لطابلا بوك رو قَحْلا نع دودصلاو «هموزلو

 لك نم برض نم ءاقش مهمظعأو «قحلا نع فراوّصلاو بابسألا نم رثكأ وأ

 هسفن نم للخلا نطاوم فرعي «ةريصب هسفن ىلع ناسنإلاو «مهسب فراوصلا كلت

 هتاعدو ّقَحْلا لهأ نم هنأب هسفن دبعلا ىنَمُي نأ نبُعلا مظعأ نمو «هريغ نم رثكأ

 اذه لثمف «كلذ ٌدضب وهو «هاوه ىلع همّدقيو «قحلل رحتم «دصقلا نسح هنأو

 !؟هيلإ بوعیو ّقَحْلا ىلإ عجري یم

 .دصقلا نسخو «لدعلاو ملعلا وه ؛ريخْلا عامجف

 .دصقلا ءوسو «ملظلاو لهجا وه ؛رشلا عامجو

 «هموزلو ّقَحلا ةفرعم بابسأ يناوحالو يل رسييو ئهي نأ اك هللا لأسأف
 وحلا ىلإ نيباوألا نم انلعجُي نأو «هبابسأو لطابلا انبتجي نأو «هيلإ ةوعدلاو

 .هاوس ام ىلع هل نيرثؤملا


